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Jechali trasą VII już Gminnego
Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
Na stadionie oklaskiwali zespół
TSA i paradę motocyklistów.
Obejrzeli kino pod chmurką.
Oddawali krew podczas zorgani-
zowanej przez krwiodawców
akcji. Jednym słowem przyjemnie
i pożytecznie świętowali miesz-
kańcy XIII Dni Gminy Brzeszcze.

Przygotowywana przez organizatorów
większa niż w ubiegłym roku ilość pakietów
startowych na Rajd Rowerowy i tym razem
okazała się za mała. Toteż w peletonie 1300
jaskrawo-zielonych koszulek, z jubileuszowym
nadrukiem z okazji 25-lecia działania Ośrod-
ka Kultury, tu i ówdzie dało się zauważyć nie-
zrzeszonych miłośników imprezy.

21 czerwca na starcie stawiły się całe ro-
dziny. Młodzi i starzy, dzieci, znajomi i ci, któ-
rzy rok temu obiecali dołączyć do peletonu. I
rowerzyści z Towarzystwa „Cyklista” z Prze-
cieszyna, którzy prosto z parku kierowali się
w stronę Oświęcimia, bo stamtąd ruszał rajd

do Brukseli. W ciągu 20 dni
pokonają prawie 1800 km.

W Brzeszczach rowerzy-
ści w 25-kilometrową trasę
wyruszyli tradycyjnie z parku
miejskiego przy ul. Dworco-
wej. Stamtąd ul. Piastowską
udali się w stronę Starych
Brzeszcz, by ul. św. Wojcie-
cha dotrzeć do ul. Pszczyń-
skiej i Lisicy, i dalej do połu-
dniowej części Jawiszowic,
gdzie mogli podziwiać wa-
lory Doliny Farackiej. Potem
droga wiodła przez Zasole,
Skidziń i Przecieszyn. Końco-
we odcinki rajdu należały do
ul. Leśnej i Przemysłowej.

Rozciągnięty peleton jeszcze tylko przeciął ul. Ofiar
Oświęcimia i wjechał na metę na stadionie „Górni-
ka” Brzeszcze.

VII Rodzinny Rajd Rowerowy zakończył się wrę-
czeniem nagród w tradycyjnych już konkurencjach.
Tytuł najmłodszego uczestnika rajdu przyznano
niespełna 9-miesięcznej Korneli Jędrocha z Jawi-
szowic, zaś najmłodszego uczestnika, który samo-
dzielnie przejechał trasę 5-letniej Ninie Kubiczek z
Siedlisk. Pierwsza otrzymała w nagrodę mały rowe-
rek ufundowany przez brzeszczański oddział Ban-
ku Śląskiego, drugiej zaś dziewczynce zdalnie ste-
rowany helikopter podarowała firma komputerowa
„Euro-net” Pawła Wyrwy. W konkurencji na naj-
starszego uczestnika zwyciężył Władysław Gancar-
czyk z Brzeszcz. W prezencie otrzymał leżak i ciśnie-
niomierz zakupione przez Ośrodek Kultury.
Konkurencję na małżeństwo z najwyższą sumą wie-
ku (123 lata) wygrali państwo Joanna i Stanisław
Wójcikowie z Jawiszowic. W prezencie od OK do-
stali patelnię elektryczną. Najmłodszym pedałują-
cym na rajdzie małżeństwem byli brzeszczanie Rok-
sana i Marcin Soból. Dla nich firma „Rymkas”
ufundowała kuchenkę mikrofalową.

Potem spośród wrzuconych do urny kuponów
startowych wylosowano nagrody główne - trzy ro-

Dwa razy nie udało się wybrać
zarządu Klubu Sportowego Górnik
Brzeszcze. Mimo dobrego występu
piłkarzy w zakończonym sezonie,
członkowie zarządu klubu kończyli
kadencję w minorowych nastro-
jach. Twierdzą, że władzom gminy
nie zależy na losach Górnika.
Str. 6.

6 czerwca Powiatowy Zespół nr 7
Szkół Agrotechnicznych i Zawodo-
wych w Jawiszowicach obchodził
30. urodziny. W długiej historii
placówki nie brakowało trudnych
chwil. Szkoła potrafiła je jednak
przezwyciężyć i doskonale
odnalazła się w nowych czasach.
Str. 9.

W maju z krajobrazu przy skrzyżo-
waniu ulic Ofiar Oświęcimia
i Nosala znikły wiaty handlowe.
O ich usunięcie wnioskowali
okoliczni handlowcy, zaś za
utrzymaniem opowiadali się
mieszkańcy.   Str. 11.

Budynek historycznego dworku
w Skidziniu przy ul. Piwnej
niszczeje w oczach. Mieszkańcy
Skidzinia chcą wiedzieć, jakie
zamierzenia wobec dworku ma
burmistrz Brzeszcz oraz czy znajdą
się pieniądze na jego remont.
Str. 11.

Górnik nie ma zarządu

Jubileusz Siódemki

Na Nosala
już nie handlują

Dworek niszczeje

Bawiono się po raz trzynasty
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Parafia Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-Osiedlu zapra-
sza na XIV Lipcowe Niedziele Organowe 2008.
Program:
•6 lipca, godz. 19.00
Wykonawca: Henryk Jan Botor - organy
•13 lipca, godz. 19.00
Wykonawcy: Robert Grudzień - organy, Georgij Agratina - fletnia
Pana, cymbały koncertowe
•20 lipca, godz. 19.00
Wykonawcy: Witold Zalewski - organy, Marcin Wolak - bas, baryton
•27 lipca, godz. 19.00
Wykonawcy: Henryk Gwardak - organy, Marcin Ciszewski - kon-
tratenor.
Organizator: Parafia Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-Osie-
dlu. Współorganizatorzy i sponsorzy: Adam Wykręt - poseł na Sejm
RP, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Urząd Gminy Brzeszcze,
KWK „Brzeszcze”.
Kierownik artystyczny: Ewa Bąk.

Z perspektywy mieszkańca
małej wioski odnoszę wrażenie, że
duże aglomeracje miejskie posia-
dają wyczuwalny powiew liberal-
nych tendencji. Z kolei jako Polak
dużo bardziej odczuwam swobo-
dę i luz bywając, choć dosyć rzad-
ko, w miastach poza granicami na-
szego kraju. Być może działa tu
zasada „cudze chwalicie, swego
nie znacie”, być może to klimat
wioski, w której każde odstępstwo
od tradycyjnych, wypracowanych
przez lata zachowań jest dziwac-
twem i głupotą szeroko komen-
towaną, jednak mam przekonanie
o mocno konserwatywnej posta-
wie krajanów oraz o silnie okrojo-
nej wolności obywatela Polski.
Owszem, widać pewne zmiany w
naszej mentalności, otwieramy się
powoli na inne style życia, ale to
proces żmudny i pewnie przemi-
nie jeszcze kilka pokoleń, zanim
dane i zastane wartości nie będą
jedynymi słusznymi.

Szacunek dla inności powoli
zakorzenia się w młodych ludziach,
odmienność nie budzi już takiego
lęku i wrogości, jednak to jeszcze
nie to, co Holandia, Niemcy czy
choćby Czechy. Ale to jeszcze moż-
na znieść - kultura tolerancji roz-
wija się. Bardziej przeraża mnie
fakt, że przy władzy jest partia, któ-
ra określa się jako liberalna, a po-
zytywnych konsekwencji tego sta-
nu w żadnym wypadku nie widać.

Liberalizm, który w powojen-
nej Polsce nie miał nigdy szans na
pokazanie swych pozytywnych
stron, przez wielu ludzi jest uwa-
żany za okropny system cechują-
cy się drapieżnym kapitalizmem,
brakiem współczucia i chęci po-
mocy najbiedniejszym. I tak kolej-

tej kultury. I bardzo tego żałuję,
bo to ciekawe sprawy, które po-
zwoliłyby na poszerzanie horyzon-
tów w pewnych sprawach. Mam
nadzieję, że my jako społeczeń-
stwo będziemy w końcu trakto-
wani poważnie. Że będziemy mo-
gli dokonywać wyborów i brać za
nie całkowitą odpowiedzialność.
Wyborów w sprawach dla nas
ważnych, jak emerytura, służba
zdrowia, szkolnictwo, jak i mniej
ważnych, jednak świadczących o
naszej wolności. Tak, jestem uto-
pistą i naiwniakiem. Ale ktoś być
musi. Trafiło na mnie.

Piotr Świąder-Kruszyński

ne rządy traktują nas jak dzieci,
którym trzeba wskazywać, co jest
dla nas dobre, a co złe, komu
wziąć, a komu dać, kto może być
uprzywilejowany, a kto nie. Ten
stan to już nie tylko problem Pol-
ski. Wiele europejskich krajów fun-
duje swoim obywatelom powol-
ne okrajanie swobód. A to zabroni
się palić w pubach zmuszając pry-
watnych przedsiębiorców do sto-
sowania absurdalnych zakazów na
ich własnym terenie, a to zastosu-
je się kolejne „ulepszenia” porząd-
ku społecznego kosztem frustra-
cji społeczeństwa. Liberalne rzą-
dzenie powinno charakteryzować
się jak najmniejszą ingerencją pań-
stwa w sferę prywatną obywateli.
Dodatkowo państwo powinno w
małym stopniu (lub wcale) zajmo-
wać się tym, czym społeczeństwo
potrafiłoby się zająć w ramach sek-
tora prywatnego. Tylko tyle i aż
tyle. Ideał, ale do czegoś trzeba
dążyć. To co liberalne frakcje pro-
ponują w naszym kraju to po pro-
stu zawoalowany socjalizm czy też
bardziej po europejsku socjalde-
mokracja. Zresztą już dawno dzię-
ki amerykańskiej myśli społecznej
na socjalizm mówi się liberalizm,
co spowodowało rozwinięcie się
nurtu tzw. libertariańskiego, po-
wracającego do korzeni myśli wol-
nościowej. Twórcy idei liberalnych
przewracają się w grobach słysząc
te wszystkie przymiotniki dodawa-
ne do słowa liberalizm, jak socjalli-
beralizm, zielony liberalizm itp.
Politycy PiS-u też mają tu swój
wkład - słynny lumpenliberalizm,
ale to bardziej żartobliwy przykład.
Sam się gubię w tej mieszance.

Tak czy owak, kończąc ten wy-
wód, liberalizmu u nas mało, jeśli

nie wcale. Przykładów na ten stan
można byłoby mnożyć, w czym tak
lubuje się Janusz Korwin-Mikke.
Smutne, że od lat próbuje on za-
szczepić pewne liberalne tenden-
cje w Polakach, jednak jego bez-
pośredniość, fanatyzm i fiksacja
na punkcie służb specjalnych bar-
dziej szkodzą wizerunkowi myśli
wolnościowej. Te idee są mało po-
pularne w społeczeństwie. Zauwa-
żam, że sztandarowe pozycje z li-
teratury przedmiotu z zakresu
liberalnej myśli politycznej dopie-
ro teraz zostają tłumaczone i wy-
dawane w Polsce. Mamy bardzo
duże opóźnienie w przyswajaniu

Jeszcze o wolności

XIV Lipcowe Niedziele Organowe 2008
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Zebranie przedstawicieli spół-
dzielni „Społem” PSS „Górnik”
Brzeszcze udzieliło absolutorium
radzie nadzorczej i zarządowi spół-
dzielni za rok 2007. Rok po otwar-
ciu konkurencyjnego „Lidla” kondy-
cja finansowa spółdzielni pozostaje
dobra.

- Rok 2007 był dla nas egzami-
nem dojrzałości. Otwarcie „Lidla”
było sprawdzianem naszej rzetelno-
ści wobec klientów, troski o dobre
zaopatrzenie i ciekawą ofertę asor-
tymentową - mówiła do przedsta-
wicieli spółdzielni prezes zarządu
„Społem” PSS „Górnik” Brzeszcze
Barbara Gałuszka-Przewoźnik. - „Spo-
łem” to przecież marka kojarząca się
z polską tradycją, dbałością o kon-

sumenta, troską o środowisko, po-
czuciem bezpieczeństwa sprzeda-
wanych towarów i jakością własnej
produkcji.

Po uruchomieniu „Lidla” w
czerwcu ub. roku w sklepach społe-
mowskich w jego najbliższym są-
siedztwie nastąpił zdecydowany
spadek sprzedaży pieczywa, bo aż o
10,3 tony w okresie od lipca do wrze-
śnia 2007 r. Potem klienci zaczęli
wracać do sklepów „Społem”, a
sprzedaż pieczywa w sklepach nr 5,
7 i 15 systematycznie wzrastała.

- Spółdzielnia ma nadal dobrą
kondycję finansową i nie korzysta
z kredytów bankowych - mówiła Bar-
bara Gałuszka-Przewoźnik. - Termi-
nowo i rzetelnie realizujemy zobo-
wiązania wobec pracowników,
budżetu i kontrahentów. Naszym
podstawowym zadaniem jest dąże-
nie do wzrostu obrotów poprzez
uatrakcyjnienie oferty handlowej,
konkurencyjność cenową oraz wpro-
wadzanie dodatkowych usług.

Podstawową działalnością
spółdzielni jest sprzedaż detalicz-
na, której udział w przychodach ze
sprzedaży ogółem wynosi 95 proc.
W 2007 r. sprzedaż brutto osią-
gnięto z dynamiką 107,8 proc. w
stosunku do roku 2006. Spółdziel-
nia zatrudnia 216 osób i jest trze-
cim zakładem na terenie gminy
pod względem ilości zatrudnionych
pracowników. W 2007 r. rozwią-
zano umowy o pracę z 18 pracow-
nikami, a przyjęto 17 osób. Od
stycznia 2007 r. spółdzielnia kon-
tynuuje drugą edycję programu lo-
jalnościowego Klub Konsumenta
„Społem”, który zakończy się w li-
stopadzie bieżącego roku. W 2007
r. do Klubu Konsumenta przystąpi-
ło 2087 kolejnych klientów. Na ko-
niec ub. roku regularne zakupy w
sklepach premiowanych zakupów
dokonywało 11 644 klientów. W
2007 r. w placówkach społemow-
skich przeprowadzono remonty i in-

westycje na ogólną
kwotę 1 047 152,65 zł.
W tym roku najważniej-
szymi inwestycjami są:
rozbudowa piekarni
przy ul. Dworcowej,
wykonanie parkingu
przy sklepie nr 7 „Lux”
przy ul. Piłsudskiego,
zakup działki pod budo-
wę pawilonu oraz re-
mont sklepu przy ul.
Drobniaka 58.

Mimo pomyślnego dla spół-
dzielni minionego roku prezes za-
rządu zwróciła uwagę na proble-
my dotykające krajowych spół-
dzielców.

- Niezbędne jest dobre i stabil-
ne ustawodawstwo. Nie pomagają
nam ostatnie regulacje prawne do-
tyczące sfery handlu. Nowelizacja
kodeksu pracy w zakresie pracy w
niedziele i święta pogłębia nierów-
ność podmiotów. Współwłaścicie-
le sklepów mogą handlować w
święta, ale spółdzielnia już nie.
Polska jest w Unii Europejskiej, ale
polska spółdzielczość tego nie od-
czuwa. Społemowcy nie mają rów-
noprawnego dostępu do unijnych
środków pomocowych. Nie oczeku-
jemy od władz państwowych przy-
wilejów, chcemy mieć tylko szerszy
dostęp do środków unijnych, które
pomogą nam w dalszym rozwoju -
podsumowała Barbara Gałuszka-
Przewoźnik.

JaBi

Rada Miejska zdecydowała, że Gmina Brzeszcze wesprze finansowo
dwie inwestycje w Oświęcimiu o charakterze powiatowym.

Gmina w części sfinansuje zakup aparatury medycznej dla potrzeb mo-
dernizowanego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Pomoc finansowa przekazana
Zarządowi Powiatu Oświęcimskiego wyniesie 58 tys. 746 zł.

Podczas tej samej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali też, że prze-
każą z budżetu gminy 20 tys. zł na dofinansowanie działalności Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. W tym wypadku pieniądze
trafią na konto Zarządu Województwa Małopolskiego.                             jack

Dorzucimy swoje trzy grosze

Poszły w górę stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków sie-
cią będącą własnością gminy, którą administruje Agencja Komunalna.

Za 1 m3 odprowadzanych ścieków zapłacimy teraz 3,62 zł netto (3,57 zł
w ub. roku). Opłata za uzgodnienie projektu przyłącza kanalizacyjnego wy-
niesie 30 zł netto (20 zł w ub. roku). Z kolei za odbiór przyłącza zapłacimy 80
zł netto (60 zł w ub. roku). Stawka opłaty abonamentowej wynosić będzie 5
zł netto. Nowe stawki opłat będą obowiązywać od 1 sierpnia 2008 r. do 31
lipca 2009 r.

- Wzrost ceny od sierpnia 2008 r. za odprowadzanie ścieków do kana-
lizacji sanitarnej stanowiącej własność gminy Brzeszcze spowodowany jest
wzrostem cen energii elektrycznej oraz wzrostem opłat za administrowa-
nie kanalizacją - tłumaczą w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Gmi-
ny Brzeszcze.                                                                                            jack

Spółdzielcy
obradowali

Ścieki będą droższe

Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach informuje, że w
siedzibie Urzędu, na tablicach ogłoszeń, jak również na stronie internetowej
www.brzeszcze.pl, w dniu 23 czerwca 2008 r. został wywieszony na okres 21 dni
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Skidziniu przy ul.
Maniska, będąca własnością Gminy Brzeszcze, stanowiąca były „Ośrodek rekre-
acyjno-sportowo-wypoczynkowy KWK „Brzeszcze”. Na nieruchomości usytu-
owany jest budynek „recepcyjno-gospodarczy”.

Informacja

Burmistrz Brzeszcz informuje, że zostały ogłoszone drugie ustne przetargi nieogra-
niczone na sprzedaż lokali użytkowych (garaże na motory) znajdujące się w budyn-
kach wielolokalowych położonych w Brzeszczach przy ulicach:
- Dworcowej 14.
  Przetargi odbędą się w dniu 11 sierpnia 2008 r.
- Gabriela Narutowicza 23.
  Przetargi odbędą się w dniu 12 sierpnia 2008 r.
- Władysława Łokietka 38.
  Przetargi odbędą się w dniu 13 sierpnia 2008 r.
- Kazimierza Wielkiego 40.
  Przetargi odbędą się w dniu 13 sierpnia 2008 r.
Ogłoszenia o przetargach zostały zamieszczone na stronie internetowej www.brzesz-
cze.pl i na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4.
Szczegółowe informacje na temat przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia
Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach, osobiście w godzinach pracy Urzędu
lub telefonicznie: 032 77 28 570, 032 77 28 571.

Informacja

Przedstawiciele spółdzielni wysoko oceniliPrzedstawiciele spółdzielni wysoko oceniliPrzedstawiciele spółdzielni wysoko oceniliPrzedstawiciele spółdzielni wysoko oceniliPrzedstawiciele spółdzielni wysoko ocenili
działalność zarządu i rady nadzorczej.działalność zarządu i rady nadzorczej.działalność zarządu i rady nadzorczej.działalność zarządu i rady nadzorczej.działalność zarządu i rady nadzorczej.
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Ogłoszenia drobne

Agencja Komunalna zakończy-
ła 2007 r. z umiarkowanym zy-
skiem w wysokości 13 354,57 zł
(netto). 17 czerwca br. Zgroma-
dzenie Wspólników Agencji Komu-
nalnej na posiedzeniu zwyczaj-
nym udzieliło absolutorium
członkom zarządu i rady nadzor-
czej. Przedstawiono też plany in-
westycyjne na najbliższy rok.

Najbardziej widocznym przeja-
wem rozwoju firmy w ub. roku był
zakup nowego samochodu aseni-
zacyjnego Daf z beczką o pojemno-
ści 7200 litrów, który zastąpił wy-
służonego, ponaddwudziesto-
letniego Jelcza.

Plany rozwojowe i moderniza-
cyjne Agencji Komunalnej na 2008
r. są ambitne. Już zakupiono i uru-
chomiono podręczną stację paliw

w Zakładzie Gospodarki Odpadami
ze zbiornikiem na 5000 litrów ole-
ju napędowego i z dystrybutorem.
Rozwiązało to problem kłopotliwe-
go dostarczania paliwa w kani-
strach dla kompaktorów i ładowar-
ki, z zakładowej stacji paliw,
znajdującej się w bazie przy ul.
Kościelnej. Obecnie ZGO zaopatry-
wany jest w paliwo bezpośrednio
przez cysterny dostawcy.

Rozpoczął się już remont i prze-
budowa budynku administracyjno-
socjalnego Agencji przy ul. Kościel-
nej 7.

- Remont ma na celu poprawę
energooszczędności ogrzewania
przez ocieplenie ścian i wymianę
okien od frontu - tłumaczy Miro-
sław Gibas, prezes Agencji Komu-
nalnej. - Niemniej ważne jest
usprawnienie obsługi klientów po-
przez przeniesienie Zakładu Usług
Komunalnych do większego po-
mieszczenia - mojego dotychcza-
sowego gabinetu - z wejściem bez-

pośrednio z korytarza naprzeciw
kasy oraz przebudowę klatki scho-
dowej.

Konieczny jest zakup samocho-
du specjalnego - uniwersalnego,
przeznaczonego do zamiatania ulic,
który dzięki możliwości szybkiej za-
miany zabudowy w okresie zimowym
będzie uzbrajany w piaskarko-solar-
kę oraz pług przeciwśnieżny stero-
wany hydraulicznie. Używana do-
tychczas przez Agencję zamiatarka
ZM-260 na podwoziu Stara ukończy-
ła właśnie 16 lat i jest awaryjna.
Zarząd planuje nabycie nowego sa-
mochodu przez leasing operacyjny
w procedurze przetargowej z możli-
wością wykupu po zakończeniu
umowy.

- Planujemy w tym roku zakup
nowego kompaktora, czyli maszyny
do ugniatania odpadów na składo-

wisku odpadów komu-
nalnych - mówi prezes
Gibas. - Pojazd ten bę-
dzie wyposażony w no-
woczesny, ekonomiczny
silnik o mocy 240 KM.
Obecnie dysponujemy
dwoma kompaktorami, z
których pierwszy został
zakupiony w  2000 r. po
generalnym remoncie.
Drugi, 36-tonowy Bomag
jest z 1973 r., a u nas pra-

cuje od sześciu lat. Oba te urządze-
nia działają, ale ze względu na swój
wiek i duży stopień zużycia spalają
sporo paliwa, często wymagają kosz-
townych napraw, więc nadają się
do pilnego generalnego remontu.

Środki na zakup nowego kom-
paktora zarząd Agencji chce pozy-
skać z preferencyjnego kredytu w
Banku Ochrony Środowiska. Kolejną
pilną inwestycją do realizacji w tym
roku jest zadaszenie linii segrega-
cyjnej przeznaczonej do odzyskiwa-
nia surowców wtórnych i materii
organicznej (do kompostowania)
z odpadów niesegregowanych.
Umożliwi to pracę linii przez cały rok,
bez względu na warunki atmosfe-
ryczne, zwiększy bezpieczeństwo,
komfort i wydajność pracy.

Środki na wykonanie tej inwe-
stycji zarząd Agencji planuje pozy-
skać z funduszu Regionalnego Pro-
gramu Rozwoju Województwa
Małopolskiego.

jack

Ocenili Agencję Komunalną

W nawiązaniu do informacji za-
mieszczonej w numerze 6 (198)
„Odgłosów Brzeszcz” z czerwca br.,
podpisanej przez p. Bogusława Stu-
denckiego, informujemy naszych
członków, sympatyków i społeczeń-
stwo, że aktualne władze Sojuszu
Lewicy Demokratycznej w Brzesz-
czach wybrane zostały na V Zjeździe
w dniu 28.03.2008 r. w sposób jak
najbardziej zgodny ze statutem SLD,
zmienionym Uchwałą Krajowej Kon-
wencji SLD z dnia 2 czerwca 2007 r.
W przypadku dalszego rozpo-
wszechniania przez kogokolwiek
nieprawdziwych informacji w tym
zakresie podejmiemy wobec tych
osób stosowne środki prawne.

Jednocześnie informujemy czy-
telników, że wyborów władz gmin-
nych SLD dokonano w głosowaniu
tajnym, a przewodniczącym Komisji
Skrutacyjnej ustalającej wyniki gło-
sowania do Rady Gminnej SLD był
właśnie p. Bogusław Studencki, który
nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń, co
do wyników lub przebiegu głoso-
wania. Pismo wyżej wymienionego,

o identycznej treści jak zamieszczo-
ne w „Odgłosach Brzeszcz”, wpły-
nęło do Zarządu SLD w Brzeszczach
dopiero w dniu 5 czerwca 2008 r., a
więc po przeszło dwóch miesiącach
od daty wyborów, po odbyciu zjaz-
dów SLD: powiatowego i woje-
wódzkiego oraz po odbyciu IV Kon-
gresu tej partii w Warszawie. Stąd
też sądzimy, że powody rezygnacji
p. Bogusława Studenckiego z człon-
kostwa w SLD są inne. W szczegól-
ności na decyzję tę zapewne wpłynął
wynik wyborów i zmiana na stano-
wisku przewodniczącego SLD w
Brzeszczach. Niemożność pogodze-
nia się z takim, a nie innym wyni-
kiem demokratycznych wyborów to
prawdopodobnie jedyny powód re-
zygnacji z członkostwa w SLD. Wi-
docznie nie jest już ono zaintereso-
wanemu potrzebne. Radzimy zatem
p. B. Studenckiemu, aby sam zapo-
znał się z aktualnym statutem partii,
albo zmienił swoich doradców.

Za Zarząd Andrzej Włodarczyk
Przewodniczący SLD

w Brzeszczach

Tankowanie paliwa do kompaktora BomagTankowanie paliwa do kompaktora BomagTankowanie paliwa do kompaktora BomagTankowanie paliwa do kompaktora BomagTankowanie paliwa do kompaktora Bomag
z nowej stacji paliw.z nowej stacji paliw.z nowej stacji paliw.z nowej stacji paliw.z nowej stacji paliw.

Uzyskane w brzeszczańskich
szkołach wyniki ze sprawdzianu
szóstoklasistów i egzaminu gimna-
zjalnego są bardzo wysokie. Są lep-
sze od wyników w powiecie oświę-
cimskim, w województwie mało-
polskim i w kraju.

Do sprawdzianu szóstoklasistów
w naszej gminie przystąpiło 199
uczniów. Osiągnięty przez nich średni
wynik za test wyniósł 27,4 pkt, zaś
wypracowany przez ich rówieśników
w powiecie oświęcimskim 26,6 pkt,
w województwie małopolskim 26,7
pkt, a w kraju 25,8 pkt.

Spośród brzeszczańskich szósto-
klasistów maksymalną liczbę punk-
tów (40) zdobył tylko jeden uczeń.
To Maciej Watoła z SP nr 1, laureat
Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tyczno-Przyrodniczego. Maciej ma
na koncie jeszcze jeden ogromny
sukces, zajął pierwsze miejsce w

Międzynarodowym Konkursie Mate-
matycznym „Kangur”.

W SP nr 2 najwyższy wynik ze
sprawdzianu wyniósł 39 punktów,
w SP Jawiszowice 38, a w szkołach
w Przecieszynie i Skidziniu po 37.

Egzamin gimnazjalny pisało w
gminie Brzeszcze 255 uczniów. Naj-
lepiej napisali go Szymon Rzeźwicki
z G nr 1 i Łukasz Rados z G nr 2.
Pierwszy otrzymał 99 punktów, a
drugi 97. Uzyskany w gminie średni
wynik za test w części matematycz-
no-przyrodniczej wyniósł 27,8 pkt (G
nr 1 - 29,1 pkt; G nr 2 - 26,5 pkt) i był
wyższy od średniej w kraju o 0,7 pkt.
Na maksymalną liczbę punktów (50)
zasłużyli Szymon Rzeźwicki i Kata-
rzyna Wójcik z G nr 1 oraz Łukasz
Rados z G nr 2.

W części humanistycznej egza-
minu brzeszczańscy gimnazjaliści
wypracowali średni wynik wyższy od
krajowego o 2,97 pkt. Gimnazjum nr
1 uzyskało 33,8 pkt, zaś Gimnazjum
nr 2 - 32,3 pkt. Najwięcej punktów
w „Jedynce” zdobył Szymon Rzeźwic-
ki (49 pkt), a w „Dwójce” Łukasz Ra-
dos (47 pkt).                                         EP

Pisali
egzaminy

•Kupię działkę budowlaną na terenie Jawiszowic; tel. 502 789 105 lub po
godz. 17-tej 032 737 30 91.
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Aktualności

29/16/7 - ten liczbowy zapis to
nic innego jak miejsca zajmowane
przez brzeszczańskich strażaków
w Międzynarodowych Zawodach
„Wieżowiec” rozgrywanych na
obiekcie Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie w ciągu trzech ostat-
nich lat.

7 czerwca br. na starcie tych
największych w Polsce zawodów
strażackich stanęło 49 ekip z kraju i
zagranicy. Zadaniem zawodników
było pokonanie w najkrótszym cza-
sie 30 pięter wieżowca w pełnym
strażackim wyposażeniu, z apara-

tem oddechowym i butlą po-
wietrzną. Dodatkowo w tym roku
trasa biegu została wydłużona i li-
nię startu wyznaczono u podnóża
schodów głównych na zewnątrz
budynku. Zespół strażaków OSP
Brzeszcze ruszył jednak pewnie i
wykorzystując doświadczenie zdo-
byte w poprzednich startach poko-
nał trasę biegu w rewelacyjnym
czasie 5 min. 47 sek. 54 ss. Pozwo-
liło to na zdobycie znakomitego siód-
mego miejsca tuż za zespołami stra-
żaków zawodowych z Poznania (2 i
4 miejsce), Krakowa (3) i Warszawy
(5) oraz reprezentacjami Białorusi
(1) i Czech (6). Zespół OSP Brzeszcze
startujący pod kierownictwem Mar-
ka Kopijasza wystąpił w składzie:
Marek Maciewicz, Paweł Maślan-
ka, Michał Senkowski, Jakub Bagu-
da. Nasi strażacy otrzymali od or-
ganizatorów nagrody specjalne dla
najlepszej OSP.

Pisząc w roku ubiegłym relację
z zawodów zastanawialiśmy się czy
jest możliwe poprawienie świetnej
wówczas 16. pozycji. Trener zespo-

łu i zawodnicy obiecali wtedy, że
nie będą szczędzić wysiłków, by ten
wynik poprawić i dotrzymali słowa.
Praca na nad taktyką biegu oraz
przede wszystkim trening wytrzy-
małościowy przynosi zdaniem tre-
nera Marka Kopijasza coraz lepsze
rezultaty. Proces przygotowań ze-
społu jest prowadzony na obiektach
wysokościowych firmy „Dekochem”
z Oświęcimia i KWK „Brzeszcze-Si-
lesia” oraz w hali sportowej i na
basenie „Pod platanem” w Brzesz-
czach.

Nie sposób w tym miejscu nie
wspomnieć o zawodach szczebla
powiatowego „Wieżowiec 2008”,
które odbyły się w dniu 24 maja br.
na 11 piętrowym obiekcie Firmy Che-
micznej „Synthos” w Oświęcimiu. W
tych zawodach strażacy z Brzeszcz

już tradycyjnie domi-
nują, a w tym roku
wręcz „obsiedli” po-
dium. Pierwsze miej-
sce zajęła sekcja OSP
Brzeszcze w składzie
Marek Maciewicz/
Michał Senkowski
ustanawiając z cza-
sem 63 sek. nowy re-
kord obiektu. Miejsce
drugie wywalczyli
strażacy z OSP Jawi-
szowice, a trzecie z
identycznym czasem

dwa zespoły z OSP Brzeszcze.
Wysiłek podejmowany przez

brzeszczańskich strażaków przekła-
da się w pełni na sukcesy w naj-
ważniejszych w kraju zawodach
przeznaczonych, co godne podkre-
ślenia, dla profesjonalistów. „Dro-
ga na szczyt” stoi przed naszymi
strażakami otworem.

AM

W drodze
na szczyt W OSP Brzeszcze z inicjatywy

strażaków i rodziców została zawią-
zana sekcja chłopców w wieku 7 i 8
lat. Opiekunem i trenerem zespołu
została Agnieszka Łukowicz.

Skąd pomysł utworzenia zespołu
strażackiego złożonego z przedszko-
laków i pierwszoklasistów?

 - Powstanie zespołu jest odpo-
wiedzią na duże zainteresowanie

sportem strażackim wśród najmłod-
szych - mówi Agnieszka Łukowicz. -
W trakcie ćwiczeń prowadzonych w
OSP Brzeszcze dla starszych dziew-
cząt i chłopców, najmłodsi zapozna-
wali się z torem przeszkód i podsta-
wowym sprzętem strażackim. W
konsekwencji sami podsunęli rodzi-
com ten pomysł, a ja podjęłam się
prowadzenia zespołu przy wsparciu

naczelnika OSP Brzeszcze dh Marka
Wyrobka.

- Utworzenie sekcji „młodzików”
jest wynikiem wspólnej pracy i za-
angażowania dzieci, rodziców oraz
strażaków OSP Brzeszcze odpowie-
dzialnych za szkolenie dzieci i mło-
dzieży - dodaje naczelnik Marek Wy-
robek.

Sekcja „młodzików” udanie za-
prezentowała się na Gminnych Za-

wodach Sportowo-Po-
żarniczych „Przecieszyn
2008” o Puchar Burmi-
strza Brzeszcz, rozgry-
wanych 8 czerwca.
Najmłodsi strażacy wy-
stąpili w pokazie musz-
try paradnej oraz rywa-
lizowali na strażackim
torze przeszkód. Ich
występ został nagro-
dzony brawami uczest-

ników zawodów oraz licznie zgro-
madzonej publiczności. Zespół
wystąpił w składzie: Michał Łuko-
wicz, Kacper Malicki, Jakub Maślan-
ka, Igor Płotnicki, Mateusz Papuga,
Kacper Mrowczyk, Paweł Wyrobek,
Piotr Baczkowski. Chłopcy otrzymali
pamiątkowe medale, dyplomy oraz
upominki od organizatorów zawo-
dów i OSP Brzeszcze.                        AM

Najmłodsi strażacy na start

8 czerwca podczas gminnych za-
wodów sportowo-pożarniczych , któ-
re odbywały się w tym roku w Prze-
cieszynie, rywalizowało 20 sekcji. Na
starcie nie zabrakło dziewcząt i ko-
biet.

Do współzawodnictwa stanęło 12
sekcji młodzieżowych - 5 w kategorii
do 15 lat i 7 w kategorii do 18 lat oraz
2 sekcje kobiet i 6 sekcji seniorów. Ry-
walizacja obejmowała sztafetę pożar-
niczą 7x50 m z przeszkodami i ćwicze-
nia bojowe. Zawody sędziował st. kpt.
Marek Szklarski.

W grupie I (12-15 lat) - dziewcząt
zwyciężyła drużyna OSP Brzeszcze przed
OSP Brzeszcze-Bór. Wśród chłopców 1.
miejsce wywalczyła sekcja OSP Jawi-
szowice, 2. m. OSP Brzeszcze, a 3. m.
OSP Skidziń.

W grupie II (16-18 lat) - dziewcząt
triumfowała ekipa OSP Jawiszowice. Tuż
za nią uplasowała się OSP Brzeszcze i
OSP Zasole. W grupie chłopców na naj-

wyższym podium stanęła sekcja z OSP
Brzeszcze-Bór, obok miejsca zajęły
OSP Jawiszowice i OSP Brzeszcze.
Czwarta lokata przypadła OSP Zasole.

W grupie kobiet w tym roku wy-
startowały straże z Brzeszcz i Prze-
cieszyna. Przewagą trzech punktów
wygrały zawodniczki tej pierwszej.

W grupie seniorów zwycięstwo
odnieśli ochotnicy z OSP Brzeszcze-
Bór. Na 2. pozycji uplasowali się stra-
żacy z OSP Jawiszowice, 3. - OSP Prze-
cieszyn, 4. - OSP Skidziń, 5. - OSP
Zasole, 6. - OSP Brzeszcze.                       EP

Coroczne zawody strażaków

Najlepsi byli strażacy z Boru.Najlepsi byli strażacy z Boru.Najlepsi byli strażacy z Boru.Najlepsi byli strażacy z Boru.Najlepsi byli strażacy z Boru.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brzeszczach dziękuje wszystkim,
którzy wsparli finansowo i organiza-
cyjnie wyjazd naszych strażaków na
Międzynarodowe Zawody Strażaków
„Wieżowiec 2008” w Warszawie, a w
szczególności: Urzędowi Gminy Brzesz-
cze, p. Stanisławowi Balusiowi, Zofii i
Piotrowi Stawowym - firma „Prorest”,
Nadwiślańskiej Spółce Mieszkaniowej
sp. z o.o., „Społem” PSS „Górnik”
Brzeszcze, Kółku Rolniczemu w Brzesz-
czach, p. Mirosławowi Gajdzie - PPUH
„Mirko”, Marii i Józefowi Haj.

Ekipa OSP Brzeszcze na starcie. Przed nimiEkipa OSP Brzeszcze na starcie. Przed nimiEkipa OSP Brzeszcze na starcie. Przed nimiEkipa OSP Brzeszcze na starcie. Przed nimiEkipa OSP Brzeszcze na starcie. Przed nimi
do pokonania 30 pięter Pałacu Kultury i Nauki.do pokonania 30 pięter Pałacu Kultury i Nauki.do pokonania 30 pięter Pałacu Kultury i Nauki.do pokonania 30 pięter Pałacu Kultury i Nauki.do pokonania 30 pięter Pałacu Kultury i Nauki.

Podziękowanie
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Dwa razy nie udało się wybrać
zarządu Klubu Sportowego Górnik
Brzeszcze. Mimo dobrego występu
piłkarzy w zakończonym sezonie,
członkowie zarządu klubu kończyli
kadencję w minorowych nastrojach.
Twierdzą, że władzom gminy nie
zależy na losach Górnika.

Faktem jest, że na Walne Nadzwyczajne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków
klubu nie przybył nikt z władz gminy. Czas zna-
lazł tylko radny Marcin Kubica. Pierwsze zebra-
nie odbyło się 13 czerwca. Dotychczasowy za-
rząd klubu postanowił o pół roku skrócić swoją
kadencję. Podczas zebrania otrzymał absolu-
torium i złożył dymisję. Wśród członków klubu
- przybyłych na zebranie w bardzo skromnej
liczbie - nie było chętnych do kandydowania
do dziewięcioosobowego zarządu. Podobnie
było tydzień później.

- W tej chwili klub nie ma zarządu. Pisma z
taką informacją wysłaliśmy do Starostwa Powia-
towego w Oświęcimiu i Urzędu Gminy Brzeszcze
- mówi Lesław Kozieł, do niedawna wiceprezes
Górnika Brzeszcze. - Koszty utrzymania obiektu
sportowego, mediów, prowadzenia drużyny se-
niorów w V lidze po prostu nas przerastają. Roz-
mawialiśmy o tym z gminą, naświetlaliśmy nasze
problemy, przedstawialiśmy pomysły na polep-
szenie kondycji finansowej klubu, ale to wszyst-
ko pozostało bez odzewu. Najbardziej jesteśmy
zażenowani tym, że nikt z władz gminy nie poja-
wił się na zebraniu. Górnik to przecież wizytów-
ka Brzeszcz w całej Małopolsce. Reprezentujemy
gminę w Krakowie, Wadowicach czy Olkuszu.
Co teraz nastąpi? Jeśli w klubie nie będzie zarzą-
du, drużyna nie wystartuje do rozgrywek w V
lidze. Nie będzie miał się tym kto zająć, bo to jest
ogrom pracy.

Pomysły, o których mówi Lesław Kozieł to
m.in. przejęcie przez KS Górnik kilku parkin-
gów w gminie. Pobierane opłaty za parkowa-
nie trafiałyby w całości do kasy klubu lub - to
kwestia dopracowania pomysłu - co miesiąc
do innego klubu sportowego w gminie. In-
nym pomysłem przedstawionym podczas ob-
rad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej jest przeniesienie targowicy na teren
obiektu sportowego Górnika. Władze klubu
mówią też, że są osoby zainteresowane prze-
jęciem obiektu. Zaznaczają jednak, że musi się
to odbyć na partnerskim warunkach. Inwestor
musiałby przejąć obiekt co najmniej na 10 lat,
by inwestycja mu się opłaciła.

Podczas drugiego zebrania ostrych słów
nie szczędził dotychczasowy prezes zarządu
Górnika Brzeszcze Andrzej Drobisz.

- Ja i zarząd poważnie traktowaliśmy naszą
pracę - mówił. - Nie jesteśmy bezsilni, zreduko-
waliśmy zadłużenie, mamy nowe pomysły. Przed-
stawiliśmy propozycje, na które nie dostaliśmy
żadnej odpowiedzi. Uważam, że powinniśmy się
szanować, a nieobecność na zebraniu choćby
jednego radnego z Komisji Edukacji Kultury i
Sportu Rady Miejskiej jest tu wymowna. Jak so-
bie przypominam wiceprzewodniczący tej komi-
sji, który według swoich zapowiedzi miał dbać o
sport w gminie, bodaj przez dwa lata się tutaj
nie pokazał. Wydaje mi się, że ludziom w Brzesz-
czach nie zależy na Górniku. Ja jestem z Heczna-
rowic, a dyrektor klubu Henryk Mazur z Przecie-
szyna. Trzy lata temu na zebraniu sprawo-

zdawczo-wyborczym obecny wiceprzewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu mówił, że za-
rząd klubu nie może brać żadnych profitów. Po-
wiem szczerze, że jest to kpina. Henryk Mazur
pozostawił w tym klubie 6-8 godzin codziennej
pracy. To musi działać na zdrowych zasadach.
Przychodzi dyrektor klubu czy kierownik - musi
być na etacie. Musi być gospodarz, sekretarka.
Od miesiąca ludzie pytają mnie co dalej? Niech
władze gminy pozwolą pracować Górnikowi.
Niech otworzą te parkingi. Przecież Brzeszcze to
nie Watykan, że tutaj wszyscy muszą mieć par-
kingi za darmo. Niech się gmina zgodzi - skoro
sama nie potrafi przebudować stadionu - żeby
inwestor otrzymał stadion na przykład w wieczy-
ste użytkowanie. Wchodzi wtedy w skład zarzą-
du, klub remontuje obiekt z własnych środków.
Opracowujemy strategię, biznesplan, zakłada-
my, że hotel przynosi takie a takie dochody i stać
nas na grę w takiej a takiej lidze. A tutaj w gmi-
nie Brzeszcze problemem jest nawet utworzenie
klasy sportowej. Przecież to nic nie kosztuje.
Mamy młodych trenerów, którzy mogą się tym
zająć. A tak to ci młodzi piłkarze uciekają do
Oświęcimia czy na Wolę, bo tam się da utworzyć
klasę sportową. Słyszę teraz, że w gminie mówią
tak: „trochę panowie postraszą, a w końcu i tak

Górnik nie ma
zarządu

Klub Sportowy Górnik Brzeszcze jest jedną z
najdłużej działających organizacji sportowych na
terenie naszej gminy. Z pewnością jest także
jedną z wizytówek naszego miasta i kopalni, dla-
tego zmartwiła nas informacja o tym, że spo-
śród 700 członków stowarzyszenia nie udało się
wybrać nowego zarządu. Zdaję sobie sprawę, że
zarządzanie klubem o tak długiej tradycji i do-
robku jest wielkim wyzwaniem i wiąże się z
ogromną odpowiedzialnością. Dotychczasowy
zarząd wyprowadził klub z ogromnego zadłuże-
nia, zrealizował wiele z założonych przez siebie
wizji. Myślę, że między innymi na tym polega
trudność w znalezieniu nowych następców po
zarządzie, który tak wysoko postawił poprzecz-
kę i który miał za prezesa przedsiębiorcę. Moja
nieobecność na Zebraniu Walnym była przemy-
ślana, gdyż organizacja pozarządowa nie może
uzależniać swojej działalności od obecności bur-
mistrza na zebraniu. Organizacja pozarządowa
jest formą autonomiczną i niezależną, nie orga-
nizuje jej samorząd.

Po uzyskaniu pisemnej informacji o niepo-
wodzeniu w wyborze zarządu, przekazaliśmy in-
formację, że chętnie będziemy rozmawiać na te-
mat współpracy z KS Górnik, zwłaszcza, że
pracuje na naszym obiekcie, ale musimy mieć
partnera do rozmów, czyli zarząd.

Zarząd KS Górnik Brzeszcze spotkał się ze mną
i przedstawił propozycje współpracy z gminą, a
ponieważ wykraczały one poza kompetencje bur-
mistrza, zachęciłam do spotkania z Radą Miejską.
Do spotkania z radnymi doszło 27 maja bieżące-
go roku. Propozycje złożone przez KS Górnik
Brzeszcze to między innymi organizacja targowi-
ska na nieczynnej części stadionu KS Górnik. Plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje
na tym terenie zieleń urządzoną. Gdyby Rada
Miejska podjęła pozytywną decyzję o organizacji
targowiska należałoby zmienić zapisy w planie
zagospodarowania przestrzennego, a to proces

się wybiorą, bo kochają Górnika, bo kochają pił-
kę nożną”. Otóż nie! Dalej w tym kierunku to nie
może iść. Gmina musi się określić czy chce mieć
klub z wieloletnią tradycją na dobrym poziomie
czy też nie chce.

Trenerzy i zawodnicy Górnika Brzeszcze de-
klarują, że chcą pozostać w klubie. Przywiązanie
do barw klubu udowodnili na boisku, zajmując
wysokie 5. miejsce na zakończenie sezonu w V
lidzie krakowsko-wadowickiej. Nowy sezon ru-
sza w połowie sierpnia. Do tego czasu powinna
się wyjaśnić przyszłość Górnika Brzeszcze. Szko-
da byłoby, gdyby bogata historia klubu - medale
mistrzostw Polski zdobywane przez lekkoatle-
tów, piłkarze - wychowankowie Górnika repre-
zentujący kluby pierwszo- i drugoligowe - po-
szła w niepamięć.

Poniżej przedstawiamy stanowisko burmi-
strza Brzeszcz na temat sytuacji w Klubie Sporto-
wym Górnik Brzeszcze. Do tematu wrócimy po
wakacjach.

JaBi

Trener Jan Laburda chciałby dalej prowadzićTrener Jan Laburda chciałby dalej prowadzićTrener Jan Laburda chciałby dalej prowadzićTrener Jan Laburda chciałby dalej prowadzićTrener Jan Laburda chciałby dalej prowadzić
Górnika Brzeszcze w V lidze.Górnika Brzeszcze w V lidze.Górnika Brzeszcze w V lidze.Górnika Brzeszcze w V lidze.Górnika Brzeszcze w V lidze.
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19 czerwca w Ośrodku Kultury odbył się
finał jedenastego konkursu „Uczeń Roku”.
Zakwalifikowało się do niego 26 uczniów -
10 ze szkół podstawowych i 16 z gimnazjów.

W kategorii szkół podstawowych Uczniem
Roku został Maciej Watoła, wśród gimnazjali-
stów najlepszym uczniem okazał się Szymon
Rzeźwicki.

Maciej Watoła jest uczniem Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Brzeszczach. Jest laureatem Ma-
łopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrod-
niczego, laureatem „Alfika matematycznego”,
zdobywcą I miejsca w Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym „Kangur”.

Szymon Rzeźwicki, uczeń Gimnazjum nr 1
w Brzeszczach, jest dwukrotnym laureatem Ma-
łopolskiego Konkursu Chemicznego, Małopol-
skiego Konkursu Geograficznego, Małopol-
skiego Konkursu Interdyscyplinarnego
„W.W.-Wiem więcej” oraz finalistą konkursu
wiedzy biblijnej. Za szczególne osiągnięcia w
dziedzinie chemii otrzymał stypendium Mało-
polskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso”.

Każdy finalista miał za zadanie wybrać spo-
śród pięciu jeden interesujący go temat, a po-
tem jak najciekawiej przed zgromadzoną pu-
blicznością i jury go rozwinąć. Jedni opowiadali
o dyscyplinie sportu, którą uprawiają, inni pre-
zentowali swojego idola-sportowca, jeszcze
inni zachęcali koleżanki i kolegów do starto-
wania we wrześniowych wyborach do Młodzie-
żowego Parlamentu Gminy Brzeszcze. Ale nie
brakowało takich, którzy opowiadali o fascy-
nujących ich dziedzinach nauki, pasjach, albo
przekonywali, że wędrówka po gminie Brzesz-
cze jest godna polecenia turystom.

Zmagania uczniów oceniało jury w skła-
dzie: burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska,
dyrektor Gminnego Zarządu Edukacji Bożena
Sobocińska, przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Anna Kasprzyk-Hałat i dyrek-
tor Ośrodka Kultury Małgorzata Wójcik.

około dwóch lat. Oczywiście jest to możliwe przy
akceptacji radnych. Kolejną propozycją KS Gór-
nik jest przekazanie parkingów w odpłatne ad-
ministrowanie. Przyznam, że w naszej gminie bra-
kuje parkingów, a te które posiadamy wykorzystują
mieszkańcy i trudno byłoby obciążać ich kolejny-
mi opłatami. Zresztą na wielu spotkaniach samo-
rządowych oraz podczas inwestycji drogowych i
parkingowych rozmawialiśmy z mieszkańcami, że
parkingi pozostaną ogólnodostępne i będą mogli
z nich korzystać nieodpłatnie. Ta propozycja wy-
daje się niestety nie do przyjęcia.

Zarząd Klubu zaproponował również założe-
nie i prowadzenie klas piłkarskich w naszych pla-
cówkach oświatowych. Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami klasami sportowymi są oddziały, w
których prowadzone jest szkolenie w jednej lub
kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych, co naj-
mniej 3 klasach dla co najmniej 20 uczniów w
oddziale danego typu szkoły. Zamiar utworzenia
klasy sportowej mogą wyrazić rodzice, uczniowie
lub nauczyciele, a zgodę na to wydaje organ pro-
wadzący szkołę, zapewniając finansowanie. Szko-
ła w ramach programu organizuje zajęcia, obozy
szkoleniowe, zapewnia odzież, obuwie, sprzęt spor-
towy oraz całodzienne wyżywienie. Trzy lata temu
pojawiła się inicjatywa utworzenia klas sportowych
pływackich w szkołach podstawowych i gimna-
zjach naszej gminy, jednak opinie szkół i UKS wy-
dane w tej sprawie były negatywne i wskazywały
na uprawianie sportu wyczynowego w ramach
klubów sportowych. Próby utworzenia klas spor-
towych w latach poprzednich nie zakończyły się
pozytywnie, co nie przekreśla ponownej analizy.

Obecnie przystępujemy do przygotowania
Programu Rewitalizacji Miasta Brzeszcze, który
chcielibyśmy złożyć w październiku do konkur-
su w ramach Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. W ramach tego progra-
mu jako priorytetowe wskazywaliśmy dwa
projekty posiadające pozwolenie na budowę:
projekt parku miejskiego przy ul. Dworcowej i
projekt obiektu na stadionie KS Górnik. Wyklu-
czenie któregokolwiek projektu z programu
zmniejsza wartość punktów przy ocenie progra-
mu. Myślę, że przedstawiciele klubu przedsta-
wią swoją wizję dotyczącą obiektu i odpowiedzą
na pytanie, czy  mają inwestora strategicznego,
który będzie realizował obiekt zgodnie z posia-
danym projektem, czy też inwestor wykona i
zrealizuje obiekt według nowego projektu.

Propozycje złożone przez zarząd KS Górnik
analizuje Rada Miejska, której przedstawiłam
swoje stanowisko. Tematy poruszane przez KS
Górnik są możliwe do realizacji, z tym że każdy
wymaga analizy prawnej, finansowej i strate-
gicznej, tym bardziej, że posiadamy już projekty,
pozwolenia i założenia do Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego. Oczywi-
ście zawsze można je zmienić, przewidując efek-
ty dla gminy i KS Górnik oraz pamiętając o
obiektywnym i równym traktowaniu wszystkich
mieszkańców i stowarzyszeń.

Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska

Wszystkich finalistów konkursu nagrodzo-
no plecakami, odtwarzaczami muzyki mp3,
szkolnymi encyklopediami, piórami Parker i pił-
kami. Laureaci zaś otrzymali cyfrowe aparaty
fotograficzne i kaganek oświaty. Podczas fina-
łu podziękowania i gratulacje otrzymali także
nauczyciele oraz rodzice finalistów.

Podczas imprezy wręczono również nagro-
dy w konkursie fotograficznym „Foto-rajd”.

Prace fotograficzne bądź filmowe powstawały
podczas kwietniowego Zlotu Młodych Ekolo-
gów. Otrzymali je Bartłomiej Mrzygłód z PZ nr
6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Brzeszczach i Janusz Młyński z PZ nr 7 Szkół
Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszo-
wicach. Nagrodą były pióra Parker.

Finał Ucznia Roku uświetniły zespoły: „Yel-
low Show” z SP nr 1, „Gala” z SP nr 2, „Szalone
Małolaty” z OK, zespół mażoretek „Gracja-
Trio”, grupa taneczna z Gimnazjum nr 2.

EP

Uczniowie na piątkę z plusem
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31 maja w Szkole Podstawowej nr 2
w Brzeszczach odbył się festyn rodzinny z okazji
Dnia Dziecka zorganizowany przez dyrekcję,
grono pedagogiczne, Radę Rodziców i sympa-
tyków szkoły.

Tegoroczny festyn przebiegał w kilku etapach.
Na początku odbyły się rozgrywki sportowe - krę-
gle, ringo, unihokej, rzuty do kosza, skakanka.
Następnie, zgodnie z hasłem „Trzymaj formę”, pro-
mowano „Stoiska zdrowia”, przy których uczestni-
cy festynu mogli dokonać pomiaru ciśnienia, zba-
dać wzrok czy przeprowadzić test wydolności
fizycznej. Ponadto dodatkową atrakcją była degu-

Moje zdrowie
w moich rękach

stacja zdrowej żywności oraz udział w konkursie
na temat zdrowego stylu życia. Ogromne zaintere-
sowanie wzbudził wśród zgromadzonych aerobik
i pokaz karate.

W tym szczególnym dniu dla Szkoły Podsta-
wowej nr 2 nie zabrakło występów artystycznych,
przygotowanych przez jej wychowanków. Swoją
twórczość literacką przedstawił uczeń klasy VI a, a
uczniowie klasy IV a i IV c zaprezentowali kabaret
pt. „Babcina bajeczka”. Pokaz talentów został
uświetniony występem uczniów ze Szkoły Muzycz-
nej w Oświęcimiu oraz zespół taneczny „Gala”. W
trakcie występów młodych artystów przeprowa-
dzono loterię fantową, która została poprowadzo-
na przez uczennice z klasy VI b.

Szczególne podziękowania pani dyrektor Bar-
bara Włosiak skierowała do sponsorów - Samo-
rządu Osiedlowego nr 2 i rodziców.                           JM

Uczniowie Roku 2008 - Maciej Watoła i SzymonUczniowie Roku 2008 - Maciej Watoła i SzymonUczniowie Roku 2008 - Maciej Watoła i SzymonUczniowie Roku 2008 - Maciej Watoła i SzymonUczniowie Roku 2008 - Maciej Watoła i Szymon
Rzeźwicki.Rzeźwicki.Rzeźwicki.Rzeźwicki.Rzeźwicki.
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Współpraca, doświadczenie,
wolontariat - wokół tych trzech
słów skupiały się działania młodzie-
ży Powiatowego Zespołu Nr 6
Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Brzeszczach reali-
zującej projekt „Antek - poznaj
świat przez doświadczenie”.

Projekt realizowany był w ramach
programu „Równać Szanse” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności,
administrowanego przez Polską
Fundację Dzieci i Młodzieży.

Dlaczego współpraca?
Uczniowie pracowali w grupach

tematycznych. Sekcja naukowo-ba-
dawcza wykonywała doświadczenia
wyjaśniające zjawiska przyrodnicze,
sekcja ekologiczna zajmowała się
analizą wpływu planowanej budo-
wy drogi S1, a także działań KWK
„Brzeszcze-Silesia” na środowisko
naturalne naszej gminy. Zadaniem
sekcji komputerowej było dokumen-
towanie zajęć i wyników projektu.
Wszystkie grupy dążyły do tego sa-
mego celu - pobudzenia zaintereso-
wań zjawiskami przyrodniczymi i
zmianami zachodzącymi w najbliż-
szym otoczeniu.

Współpraca była konieczna nie
tylko w obrębie grup, ale i między
wszystkimi uczestnikami projektu.
Młodzi ludzie spotykali się, aby
wspólnie zaplanować wykonanie
doświadczenia, zaprojektować pla-
kat czy prezentację multimedialną.

W czasie spotkań wspierali się
wzajemnie i mobilizowali do dalszych
działań. Dobra współpraca zaowo-
cowała przygotowaniem spotkań
„Poznajemy świat przez zabawę” dla
gimnazjalistów z zaprzyjaźnionych
świetlic terapeutycznych oraz Szkol-
nego Festiwalu Nauki, na którym za-
prezentowano efekty projektu.

Dlaczego doświadczenie?
Każde działanie opierało się na

doświadczeniu. W czasie zajęć „Gra
jako inspiracja aktywności matema-
tycznej” młodzi naukowcy uczestni-
czyli w grach i zabawach, obliczali
prawdopodobieństwo zwycięstwa i
przekonali się, że zdobycie wygranej
nie jest takie proste.

Spotkania „Poznaj świat fizyki” i
„Poznaj świat chemii” miały przybli-
żyć uczniom zjawiska przyrodnicze
poprzez samodzielne wykonywanie
eksperymentów. Uczestnikom uda-
ło się zaobserwować i wyjaśnić zja-

wiska związane z istnieniem ciśnie-
nia atmosferycznego, oddziaływań
grawitacyjnych i elektromagnetycz-
nych, a także wykonać fascynujące
doświadczenia - np. „wulkan che-
miczny”, „niezwykłą pianę”, „ma-
giczne pismo”, „lokomotywę”.

Członkowie sekcji ekologicznej
mogli samodzielnie przeprowadzić
analizę próbek wody pobranych z
rzeki Wisły poniżej i powyżej zrzutu
wód kopalnianych, zaś uczestnicy
wycieczki mieli okazję wziąć udział w
pokazie szeregu doświadczeń zapre-
zentowanych przez studentów i pra-
cowników krakowskich uczelni.

Dlaczego wolontariat?
Uczniowie szkoły od lat współ-

pracują z dziećmi specjalnej troski,
dziećmi ze świetlic terapeutycznych
czy z Wioski Dziecięcej „Maja” w Raj-
sku. Tym razem postanowiono zacie-
śnić więzy z dziećmi ze świetlic tera-
peutycznych. W tym celu zorga-
nizowano grupę wsparcia dydaktycz-
nego dla gimnazjalistów. Jej człon-
kowie raz w tygodniu pomagali w
nauce swoim podopiecznym. Dodat-
kowo zorganizowano spotkania,
podczas których uczestnicy projektu
próbowali przełamać stereotypy o
trudności przedmiotów ścisłych i za-
chęcić swoich młodszych kolegów do
wspólnego eksperymentowania.
Podczas obchodów Dnia Dziecka na
os. Szymanowskiego wolontariusze
tradycyjnie prowadzili konkursy i za-
bawy, dodatkowo przygotowali sta-
nowiska z prezentacją doświadczeń,
które cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem społeczności lokalnej.

Czy udało się osiągnąć cel pro-
jektu?

Niewątpliwie udział w projek-
cie rozbudził u uczniów ciekawość
świata, umożliwił nabycie umiejęt-
ności współpracy, odpowiedzialno-
ści za podejmowane decyzje, pre-
zentacji wyników własnej pracy. A
wypowiedzi uczestników projektu
świadczą o przełamaniu części opo-
rów przed uczeniem się przedmio-
tów ścisłych, bo uczniowie PZ nr 6
już wiedzą, że nauki ścisłe można
połączyć z dobrą zabawą.

Nagrody dla finalistów i najak-
tywniejszych uczestników projektu
ufundowali: Bożena Sobocińska,
Anna Kasprzyk-Hałat, Kazimierz Sen-
kowski i Piotr Watoła.

Maria Bochnak,
koordynator projektu

„Równać Szanse” w PZ nr 6
Szanowna Redak-

cjo!
Zawiadamiamy, że

„Odgłosy Brzeszcz”
dzielnie przemierzyły
cały szlak zielonej szko-
ły. Wraz z nami zwiedzi-
ły wyspę Uznam, Woliń-
ski Park Narodowy,
Kołobrzeg, Trzęsacz, pły-
wały statkiem po Zale-
wie Szczecińskim, space-
rowały Aleją Gwiazd w
Międzyzdrojach, kąpały
się w termach Bałtyku w
Heringsdorfie, grały w
golfa w Koszęcinie, od-
poczywały w kajucie na
promie „Pomerania”, zdobyły sprawność „zielonego pirata” i stanęły
na szczycie najwyższej latarni w Europie, uzyskując tym samym miano
pisma na najwyższym poziomie.

Gratulujemy!
Uczestnicy zielonej szkoły w Świnoujściu: uczniowie klasy 3

ze Skidzinia wraz z opiekunami

Odgłosy Brzeszcz na Zielonej Szkole

Mamy smutne miny, bo do ŚwinoujściaMamy smutne miny, bo do ŚwinoujściaMamy smutne miny, bo do ŚwinoujściaMamy smutne miny, bo do ŚwinoujściaMamy smutne miny, bo do Świnoujścia
nieprędko wrócimy.nieprędko wrócimy.nieprędko wrócimy.nieprędko wrócimy.nieprędko wrócimy.

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

30 czerwca dobiegł końca kolejny etap projektu edukacyjno-
kulturalnego pt. Uniwersytet Trzeciego Wieku, realizowanego
w Ośrodku Kultury w Brzeszczach od października 2006 r.

Zakończenie roku akademickiego uświetnił występem zespół
„Iskierkowa Familia”, który zaprezentował suitę tańców i pieśni Pogó-
rza Cieszyńskiego oraz Kamil Kołecki, prezentujący na pianinie twór-
czość Chopina.

Absolwenci Uni-
wersytetu Trzeciego
Wieku zostali uho-
norowani pamiątko-
wymi certyfikatami,
którymi to podsu-
mowano całoroczny
cykl zajęć.

Uczestnicy za-
kończyli zajęcia 24
czerwca wyjazdem
do Warszawy, na za-
proszenie poseł Be-
aty Szydło, w czasie którego zwiedzili budynek Sejmu RP oraz Zamek
Królewski.

Rok akademicki 2007/2008 uważamy za niezwykle udany i owoc-
ny. Choć dobiegł już końca to zdobyta wiedza, umiejętności i doświad-
czenie zostaną z nami na długo. Bardzo dziękuję słuchaczom oraz
wszystkim tym, którzy przyczynili się do aktywnej działalności i rozwoju
naszego Uniwersytetu. Zapraszam do udziału w kolejnym cyklu zajęć w
roku 2008/2009. Pierwsze spotkanie 6 października 2008 r. o godz.
17.00.

Małgorzata Wójcik,
dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach

Kolejny rok UTW
w Brzeszczach za nami

Słuchacze UTW na wycieczce w WarszawieSłuchacze UTW na wycieczce w WarszawieSłuchacze UTW na wycieczce w WarszawieSłuchacze UTW na wycieczce w WarszawieSłuchacze UTW na wycieczce w Warszawie
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6 czerwca Powiatowy Zespół nr 7
Szkół Agrotechnicznych i Zawodo-
wych w Jawiszowicach obchodził
30. urodziny. W długiej historii
placówki nie brakowało trudnych
chwil. Szkoła potrafiła je jednak
przezwyciężyć i doskonale odnalazła
się w nowych czasach.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się
od gali, na którą zaproszono pierwszych ab-
solwentów szkoły z rocznika 1978-81. Wśród
zaproszonych gości byli też: starosta oświęcim-
ski Józef Kała, wicestarosta Józef Krawczyk, dy-
rektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wa-
dowicach Halina Cimer, z-ca burmistrza
Brzeszcz Arkadiusz Włoszek, proboszcz parafii
Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-Osie-
dlu ks. Franciszek Janczy, poseł Beata Szydło,
wieloletni dyrektor Państwowego Ośrodka Ma-
szynowego w Jawiszowicach Witold Kolaska
oraz dyrektor szkoły w latach 1981-2001 Ta-
deusz Karpiel.

- Myślę, że sprawą miesięcy jest dzień, kie-
dy spotkamy się jeszcze raz, ale już w nowo
wybudowanej sali gimnastycznej przy PZ nr 7,
bo właśnie taką decyzję podjął zarząd i rada
powiatu oświęcimskiego. Z okazji jubileuszu
zarząd powiatu pozwolił też sobie na skrom-
niejszy prezent, fundując dla szkoły kseroko-
piarkę - oznajmił wicestarosta Józef Krawczyk.

Historię szkoły, przy pomocy prezentacji
multimedialnej, przybliżyła obecna dyrektor
szkoły Grażyna Gawłowska. Później wspólnie z

Haliną Cimer odsłoniły tablicę pamiątkową z
wygrawerowanym napisem „Aby do czegoś
dojść, trzeba wyruszyć w drogę”. Fundatorem
tablicy jest absolwent szkoły Sławomir Fajfer.

Po uroczystej gali gości zaproszono na po-
częstunek. Uczniowie technikum żywienia na
tę okazję przygotowali okazały i smaczny tort
w kształcie szkolnej tarczy. Druga część jubile-
uszowych obchodów rozpoczęła się po połu-
dniu od mszy św. dla absolwentów i nauczy-

cieli w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej. Na-
stępnie absolwenci udali się do szkoły na spo-
tkania roczników. Dyrektor Grażyna Gawłow-
ska zaprezentowała gościom książkę
poświęconą historii szkoły.

Jawiszowicka placówka została powołana
decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Ka-
towicach w 1978 r. Nosiła wtedy nazwę Za-
sadnicza Szkoła Przyzakładowa Mechanizacji
Rolnictwa przy Państwowym Ośrodku Maszy-
nowym w Jawiszowicach. Inicjatorem powoła-
nia szkoły był m.in. Witold Kolaska. Pierwszym
dyrektorem szkoły był ówczesny dyrektor Szkoły
Podstawowej w Jawiszowicach Karol Balcarek.
Od lutego 1981 r. przez 20 lat funkcję dyrek-

tora pełnił Tadeusz Karpiel, dotychczasowy
zastępca dyrektora POM-u ds. technicznych.
Najtrudniejsze chwile szkoła przechodziła w
latach 1989-1990. Państwowy Ośrodek Ma-
szynowy ze względu na trudności finansowe
podjął decyzję o zaprzestaniu finansowania
szkoły i przekazaniu szkoły do Kuratorium
Oświaty i Wychowania.

- Przykre to były dla mnie chwile, bo Kura-
torium nie było zainteresowane utrzymywa-
niem takiej placówki jak nasza - opowiadał
podczas uroczystości Tadeusz Karpiel. - Przy
pomocy i doradztwie dyrektora Kolaski podję-
liśmy rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa.
Dzięki kierownikowi Wydziału Rolnictwa Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowicach z dniem 1
września 1990 r. szkoła została przejęta pod
nadzór tego wydziału. To była iskierka nadziei,
że możemy się na terenie Jawiszowic utrzymać.

Następne lata przynosiły kolejne trudno-
ści. Szkole brakowało sal lekcyjnych. Dzięki
uprzejmości ówczesnego proboszcza parafii
Matki Bożej Bolesnej ks. Jana Zająca, ucznio-
wie korzystali z przykościelnych salek. W tym
czasie w POM-ie spadało zatrudnienie i poja-
wiła się szansa przejęcia budynku socjalnego i
adaptowania go na potrzeby szkoły. Obiekt
był jednak bardzo zniszczony i zaniedbany. W

Dyrekcja Powiatowego Zespołu nr 7 Szkół Agro-
technicznych i Zawodowych w Jawiszowicach skła-
da podziękowania wszystkim osobom zaangażowa-
nym w organizację uroczystości 30-lecia istnienia
szkoły. Dziękuję za tak liczne przybycie zaproszo-
nym gościom, absolwentom, uczniom i ich rodzicom
oraz wszystkim sympatykom szkoły.

Szczególne podziękowania kieruję na ręce spon-
sorów. Dziękuję także nauczycielom za ich wielkie
serce i zaangażowanie w przygotowanie i przepro-
wadzenie obchodów.

Dyrektor Grażyna Gawłowska

prace remontowe włączyli się uczniowie, ro-
dzice i nauczyciele. Dzięki ich pracy nowy rok
szkolny 1 września 1993 r. szkoła mogła roz-
począć w wyremontowanych salach lekcyjnych.
Ten ogromny wkład pracy i determinacja po-
zwoliły na utrzymanie szkoły i dały jej perspek-
tywę rozwoju. Od 2001 r. szkoła nosi nazwę
Powiatowy Zespół nr 7 Szkół Agrotechnicznych
i Zawodowych, a dyrektorem placówki jest Gra-
żyna Gawłowska.

- Teraz kiedy przyjeżdżam odwiedzić szko-
łę to jestem spokojny - mówił Tadeusz Karpiel.
- Bo widzę, że idzie ku dobremu, że moje za-
biegi, zabiegi kolegów i koleżanek instrukto-
rów oraz nauczycieli przez te 30 lat, nie poszły
na marne.

List gratulacyjny z okazji 30. urodzin PZ nr
7 w imieniu burmistrza Brzeszcz Teresy Jan-
kowskiej odczytał z-ca burmistrza Arkadiusz
Włoszek: „Dzięki wieloletniemu doświadcze-
niu, doskonale przygotowanej kadrze peda-
gogicznej oraz innowacyjnym metodom pracy
szkoła z powodzeniem realizuje swój podsta-
wowy cel jakim jest uczynienie z młodych ludzi
dobrych fachowców, cieszących się uznaniem
na rynku pracy. Godnym podziwu jest niezwy-
kle dynamiczny rozwój szkoły, która nieustan-
nie poszerza ofertę edukacyjną przekazując wie-
dzę i umiejętności w sposób profesjonalny”.

JaBi

Jubileusz
Siódemki

Dyrektorzy Grażyna Gawłowska i Tadeusz KarpielDyrektorzy Grażyna Gawłowska i Tadeusz KarpielDyrektorzy Grażyna Gawłowska i Tadeusz KarpielDyrektorzy Grażyna Gawłowska i Tadeusz KarpielDyrektorzy Grażyna Gawłowska i Tadeusz Karpiel

Gości częstowano smacznym urodzinowymGości częstowano smacznym urodzinowymGości częstowano smacznym urodzinowymGości częstowano smacznym urodzinowymGości częstowano smacznym urodzinowym
tortem.tortem.tortem.tortem.tortem.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych informuje, że w ramach realizacji
programu profilaktycznego „Sport przeciw uzależnie-
niom” w okresie wakacji organizowane będą zajęcia
sportowe, które w godzinach dopołudniowych odbywać
się będą w salach gimnastycznych w następujących
szkołach:
- Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach - w dniach od
23.06.2008 do 04.07.2008 - zajęcia prowadzi p. Re-
nata Sikora
- Gimnazjum nr 2 - od 07.07.2008 do 18.07.2008 -
zajęcia poprowadzi p. Marcin Sikorski
- Gimnazjum nr 1 - od 21.07.2008 do 01.08.2008 -
zajęcia poprowadzi p. Marek Szromba
Szkoła Podstawowa nr 2 - od 04.08.2008 do
15.08.2008 - zajęcia poprowadzi p. Rafał Przemyk
Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież

Podziękowanie

Informacja

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy
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Wrzesień
Na uroczystym apelu powitaliśmy w naszych

szeregach uczniów z klas I. W trosce o ich bezpie-
czeństwo, w ramach akcji „Kacper - bezpieczne
dziecko na drodze”, zorganizowano spotkanie z
policjantami i strażnikami miejskimi.

Październik
Odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów.

Podziękowaliśmy nauczycielom za ich trud i wy-
chowanie. Nasi uczniowie odnieśli już pierwsze
sukcesy w konkursach. W konkursie plastycznym
„Pippi Langstrump - taką lubię, taką znam” wśród
laureatów znaleźli się: Oliver Copik (II miejsce),
Adelka Szczerbowska (III miejsce) oraz Kryspin Fic
i Agnieszka Pastuszka (wyróżnienia). W konkur-
sie na tekst reklamy radiowej wyróżniono Adelkę
Szczerbowską, która napisała tekst w formie rapu.
W akcji „Góra Grosza” zebraliśmy 666,27zł. W
konkursie „Dmuchawce, latawce, wiatr” I miejsce
zajęła Weronika Marciszonek.

W sobotę 27 października wyjątkowo przy-
szliśmy do szkoły. Był to niezwykły dzień, gdyż
Rada Rodziców przygotowała pyszne prażone i
rozgrywano mecze piłki siatkowej klas starszych.

Listopad
Chór szkolny pod batutą p. Anny Szłapy zdo-

był wyróżnienie w „Przeglądzie piosenki patrio-
tycznej” w Kętach. W tym samym dniu drużyna
chłopców wywalczyła I miejsce w koszykówce.

Grudzień
Początek miesiąca obfitował w radosne wy-

darzenia. 6 grudnia przybył do nas niezwykły gość
- Mikołaj, który przyniósł prezenty i słodycze. Młod-
sze dzieci powitały go występami w świetlicy, a
starsze w swoich klasach. W tym miesiącu nie
myśleliśmy jednak tylko o sobie. Otworzyliśmy serca
na potrzeby innych i zorganizowaliśmy zbiórkę
słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Pszczynie.

W tym szczególnym miesiącu, u progu świąt
Bożego Narodzenia, jak co roku, spotkały się w
naszej szkole dzieci specjalnej troski oraz uczest-
nicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im.
Brata Alberta, aby połamać się opłatkiem i złożyć
życzenia. Spotkanie odbyło się już po raz siódmy i
jak zawsze upłynęło w serdecznej atmosferze.
Odbywały się również klasowe spotkania opłat-
kowe.

Styczeń
Bawiliśmy się na zabawie karnawałowej zor-

ganizowanej przez Radę Rodziców.
Podczas obchodów Święta Szkoły odbył się

konkurs Omnibus 2008. Po rozwiązaniu wielu
zadań i pokonaniu trudnych konkurencji tytuł
uzyskała Barbara Pałka. Uczniowie klas młodszych
całe półrocze poznawali polskie legendy. Podsu-
mowaniem ich pracy był finał, który wyłonił zwy-
cięską klasę, czyli 2 a. Zagraliśmy w Wielkiej Orkie-
strze Świąteczne Pomocy.

Luty
Nasi uczniowie - matematyczni zdolniacy brali

udział w konkursie „Krakowska matematyka - Nie-
daleko od Krakowa”. W etapie szkolnym najwię-

cej punktów uzyskali Maciej Worwa, Michał Wal-
kowicz i Franciszek Juras. W kolejnym, najwyższym
etapie laureatem został Michał Walkowicz.

Po raz kolejny szerszej publiczności zaprezen-
towała się podczas „XIV Regionalnego Turnieju
Interpretacji Baśni i Bajki” Adela Szczerbowska.
Komisja artystyczna zakwalifikowała ją do grona
laureatów.

Marzec
W konkursie „Mały Mistrz Ortografii” najlep-

szymi okazali się Kryspin Fic i Katarzyna Malarek, a
do kolejnego etapu zakwalifikowały się również
Patrycja Kózka i Ada Bułhak.

Nasi sportowcy na Powiatowych Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej godnie nas reprezentowali
zajmując II miejsce w mini koszykówce.

W Niedzielę Palmową przed kościołem w Ja-
wiszowicach odbył się kiermasz świąteczny oraz
rozstrzygnięcie konkursu „Jajuszowickie Jajo i Paw
Jawiszowicki”. II miejsce przypadło Mateuszowi
Łysoniowi, a trzecie Katarzynie Grzybek

W Międzynarodowym Konkursie Matematycz-
nym „Kangur 2008” wynik bardzo dobry zdoby-
ła Patrycja Kózka, a wyróżnienia Patrycja Spytkow-
ska, Michał Walkowicz i Marta Szyjka.

Kwiecień
Odbył się II ogólnoszkolny konkurs wiedzy

przyrodniczo- ekologicznej dla uczniów kl. I-VI. Z
klas I-III największą ilość punktów zdobyli: Zuzan-
na Danielczyk, Olga Piaseczny, Małgorzata No-
woryta, Daria Nalborczyk, Weronika Marciszonek
i Wojciech Kozak. Z klas IV-VI: Jakub Wawak, Fran-
ciszek Juras, Miłosz Fajfer i Barbara Stawowczyk.

Z okazji Dni Ziemi przeprowadzono liczne
konkursy przyrodnicze, m.in. konkurs na krótki
wiersz - rymowankę pt. „Dobre rady na odpady”
(zwycięzca Jakub Szałaśny), konkurs plastyczny na
plakat pt. „Torba lniana powszechnie używana”
(zwycięzca Daria Bruzda) oraz konkurs na prezen-
tację multimedialną pt. „Recykling odpadów nie-
bezpiecznych dla środowiska przyrodniczego”
(zwycięzca Natalia Szostek).

W ogólnopolskim konkursie z j. angielskiego
Fox wynik dobry otrzymała Olga Piaseczny i zajęła
w okręgu bielskim 7. miejsce. W konkursie „Su-
per czytelnik 2008” zorganizowanym przez bi-
blioteki szkolne i publiczne z naszej gminy zwy-
ciężyli: Adrianna Warchał i Aneta Żabińska (kl.
młodsze), Karolina Drobisz, Żaneta Cupek, Klau-
dia Dziadkowiec, Franciszek Juras, Gabriela Płu-

żek, Barbara Tretan (kl. starsze). W gminnym eta-
pie Asów z VI Klasy Marcin Wadoń zajął V miejsce,
a w powiatowym etapie Asów z III Klasy Zuzanna
Danielczyk otrzymała tytuł wiceasa.

W ramach akcji e-twinning nasza szkoła na-
wiązała współpracę ze szkołą na Słowacji i w Wiel-
kiej Brytanii.

Zakończył się trwający od stycznia konkurs
Szkolny Mistrz Sudoku. Tytuł ten przyznano Bła-
żejowi Wójcikowi. W gminnych zawodach w pił-
kę ręczną dziewczyny zajęły I miejsce, a chłopcy II.
Podobnie było w gminnym czwórboju lekkoatle-
tycznym.

W gminnym konkursie na interpretację wier-
szy Agnieszki Frączek pt. „Wierszykowy Berek”, a
także w XXIV Wojewódzkim Konkursie Recytator-
skim Uczniów Szkół Podstawowych oraz w Gmin-
nym Konkursie Recytatorskim dla uczniów klas I-
III Adelka Szczerbowska zajęła I miejsca.

Maj
W szkolnym konkursie wiedzy o Wielkiej Bry-

tanii zwyciężyła Barbara Pałka. W rejonowych za-
wodach lekkoatletycznych reprezentacja naszej
szkoły zajęła II miejsce, a w gminnych zawodach
pływackich w sztafecie wywalczyliśmy I miejsce.
Na dystansach indywidualnych I miejsce zajęły Ka-
tarzyna Rączka i Katarzyna Grzybek. W trójboju
dziewczęta stanęły na I miejscu, a chłopcy na III.

Czerwiec
Z okazji Dnia Dziecka dla klas młodszych przy-

gotowano różne konkurencje sportowe oraz upo-
minki, a klasy starsze bawiły się na dyskotece. Nie
zapomnieliśmy również o naszych kolegach z
Domu Dziecka, którym przekazaliśmy sprzęt spor-
towy, gry oraz przybory szkolne. W szkolnym kon-
kursie Jawiszowicki Słowik najlepsi okazali się:
Aneta Dziubras, Marcelina Jasek i Marcin Wadoń.

Po raz kolejny Rada Rodziców zorganizowała
Rodzinny Rajd Rowerowy połączony z piknikiem.
Zabawa była doskonała, gdyż na wszystkich cze-
kało wiele atrakcji.

W VI edycji konkursu Jeżycjada - twórczość
Małgorzaty Musierowicz zwycięzcami zostali Na-
talia Szostek, Dawid Kostka, Robert Hałat, Bar-
tosz Porwisz, Karolina Drobisz i Justyna Marona.
W zawodach pływackich pod patronatem dy-
rektora Ośrodka Kultury drużyna naszej szkoły
zajęła II miejsce, a indywidualnie Maciek Micha-
lak (I m-ce), Oliver Copik,  Roksana Kolber i Arka-
diusz Szostek (II m-ce).

W Ośrodku Kultury odbył się  wernisaż  prac
naszego niepełnosprawnego ucznia Mateusza
Łysonia.

Znamy już wyniki testów kompetencyjnych
klas VI. Po raz kolejny średnia punktów w naszej
szkole była wyższa niż w gminie, powiecie, woje-
wództwie i w kraju.

Więcej na stronie www.spjawiszowice.edu.pl
Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz ucznio-

wie serdecznie dziękują Radzie Rodziców działa-
jącej przy naszej szkole, a także wszystkim spon-
sorom i ludziom nam życzliwym za okazaną
pomoc i wsparcie.

Z życia Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach
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Na Nosala już nie handlują

Szanowna Pani Teresa Jankowska
Burmistrz Brzeszcz

Zarząd Samorządu Osiedlowego nr 4
w Brzeszczach, w imieniu mieszkańców i
własnym, zwraca się z prośbą o ponow-
ne rozpatrzenie i przywrócenie wiat han-
dlowych w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i
Nosala.

Mieszkańcy jak również zarząd osie-
dla poczuli się rozgoryczeni i pokrzyw-
dzeni zlikwidowaniem wiat, gdyż wnio-
ski z zebrań oraz opinie były za
utrzymaniem miejsc handlowych. Z tego
powodu nasuwa się wniosek, że nikt nie
potraktował poważnie mieszkańców i nie
liczy się z ich opinią. 12 kwietnia 2007 r.
pani burmistrz wystosowała pismo do za-
rządów Samorządów Osiedlowych nr 4 i
nr 7 w sprawie wydania opinii utrzyma-
nia wiat handlowych przy ul. Nosala.

Zarówno zarządy SO nr 4 i nr 7 po
szerokich konsultacjach społecznych wy-
dały pozytywne opinie, prosząc w imie-
niu mieszkańców oraz własnym o dofi-
nansowanie powyższych wiat, aby można
prowadzić handel warzywami i owoca-
mi, tak by zadowolić lokalną społeczność.

Pragniemy zaznaczyć, że mieszkańcy
na ogólnych zebraniach zarówno 28
marca 2007 r. jak i 5 kwietnia 2008 r.
prosili o pozostawienie wiat, a zostało to
przesłane we wnioskach do burmistrza
Brzeszcz, radnych Rady Miejskiej i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. Radni, któ-

rzy brali udział w zebraniach z mieszkańca-
mi zapewniali w dyskusji, że są za pozosta-
wieniem miejsc handlowych.

Natomiast 29 kwietnia 2008 r. na XVII
sesji Rady Miejskiej radni opowiedzieli się
za likwidacją wiat przy ul. Nosala (15 gło-
sów za i 1 głos przeciw). Powyższej sprawy
nie było w programie sesji. Szkoda tylko, że
żaden radny nie zabrał głosu w powyższej
sprawie, aby pozostawić wiaty.

Ja Sławomir Drobny jako mieszkaniec,
przewodniczący Samorządu Osiedlowego nr
4, a zarazem radny zawsze byłem i jestem za
pozostawieniem wiat przy ul. Nosala. Takie
stanowisko prezentowałem zarówno na ko-
misjach Rady Miejskiej, jak i na zebraniach
samorządowych oraz na spotkaniach z
mieszkańcami.

Pragnę poinformować, że 29 kwietnia
2008 r. brałem udział w XVII sesji Rady Miej-
skiej tylko do godziny 18.30, gdyż otrzy-
małem telefon z wiadomością, że córka do-
znała kontuzji na zawodach sportowych i
została przewieziona do szpitala w Pszczy-
nie, więc czym prędzej udałem się do szpita-
la dowiedzieć się o stan zdrowia córki. Po
zdiagnozowaniu i unieruchomieniu stawu
skokowego wróciłem z córką do domu
przed godz. 24.00.

Ubolewam, że nie mogłem zabrać głosu
ani głosować za, ale nastąpiło to z przyczyn
niezależnych ode mnie.

Przewodniczący i Zarząd Samorządu
Osiedlowego nr 4 w Brzeszczach

Budynek historycznego dworku w Skidziniu
przy ul. Piwnej niszczeje w oczach. Mieszkań-
cy Skidzinia chcą wiedzieć, jakie zamierzenia
wobec dworku ma burmistrz Brzeszcz oraz
czy znajdą się pieniądze na jego remont.

Dworek jest w złym stanie technicznym i wymaga reno-
wacji. Jeszcze w 2003 r. przeprowadzono doraźny remont
instalacji elektrycznej w jednym z pomieszczeń. Ostatnie prze-
glądy potwierdzają zły stan techniczny budynku.

- Społeczność Skidzinia jest zaniepokojona - mówi sołtys
Skidzinia Jerzy Krawczyk. - Rada Sołecka wystosowała pismo
do wojewódzkiego konserwatora zabytków z pytaniem czy

budynek kwalifikuje się do ewidencji zabytków. Chcemy, by
znalazły się wreszcie pieniądze na jego remont. Obawiamy
się, że jeśli gmina sprzeda dworek w prywatne ręce, przyszły
właściciel może go zburzyć pod działkę.

Dworek w Skidziniu od stycznia 1995 r. jest własnością
Gminy Brzeszcze. Gmina wynajmuje tam lokale mieszkalne.
Niedawno przeprowadzono rozmowy z najemcami, którym
zaproponowano inny lokal mieszkalny, o lepszym standar-
dzie, w adaptowanej na mieszkania komunalne byłej szkole
w Zasolu. Lokatorzy nie zgodzili się jednak na przenosiny.

- Niestety ze względu na odmowę lokatorów najbliż-
sza przyszłość obiektu pozostaje w zawieszeniu - mówi
burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska. - Budynek dworku
jest bardzo atrakcyjny i świetnie położony przy drodze po-
wiatowej, dlatego uważam, że ma swoją przyszłość. Na-
szym zamysłem było sprzedać dworek, bo gminy nie stać
na remont takich obiektów. Jestem pewna, że przyszły wła-
ściciel znalazłby pomysł na przeznaczenie dworku. Mógłby
tam powstać na przykład zajazd, hotel, coś w rodzaju cen-
trum konferencyjno-szkoleniowego czy dom spotkań za-
granicznej młodzieży.

Budynek dworku w Skidziniu figuruje w Gminnej Ewi-
dencji Zabytków. Nie jest jednak wpisany na listę prowa-
dzoną przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, a to
zdecydowanie zmniejsza szansę pozyskania środków ze-
wnętrznych na remont.

- Biorąc pod uwagę bardzo zły stan techniczny obiektu i
konieczność wykonania kompleksowego remontu, na prze-
prowadzenie którego w budżecie w roku bieżącym brakuje
środków, konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską decyzji
o zabezpieczeniu środków na wykonanie przynajmniej takie-
go zakresu remontu, który pozwoli mieszkać tam lokatorom
- kończy Teresa Jankowska.

JaBi

Dworek niszczeje
W maju z krajobrazu przy skrzy-

żowaniu ulic Ofiar Oświęcimia i No-
sala zniknęły wiaty handlowe. O ich
usunięcie wnioskowali okoliczni ha-
ndlowcy, zaś za utrzymaniem opo-
wiadali się mieszkańcy.

Właściciele okolicznych punktów
handlowych już od 2006 r. interwenio-
wali w sprawie handlu na straganach i
zwracali się do burmistrza o zajęcie sta-
nowiska w tej sprawie. Zarzuty dotyczy-
ły nierównego traktowania przedsię-
biorców. Handlujący na straganach nie
ponosili bowiem opłat targowych, kosz-
tów utrzymywania obiektu czy kosztów
utrzymywania czystości. W ubiegłym
roku burmistrz zwrócił się o opinię do
Samorządów Osiedlowych nr 4 i nr 7
oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
proponując dwa rozwiązania: likwida-
cję stanowisk handlowych i zakaz han-
dlu w tym miejscu lub prawne usank-
cjonowanie tego miejsca jako legalne
targowisko wraz z technicznym przysto-
sowaniem do wymogów nakładanych

przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w
Oświęcimiu.

Opinie Samorządów Osiedlowych nr 4 i
nr 7 wskazywały na urządzenie placu targo-
wego natomiast wśród radnych zdania były
podzielone. Po kolejnych interwencjach wła-
ścicieli punktów handlowych, burmistrz po-
nownie poddał problem pod rozwagę rad-
nych. W końcu na sesji Rady Miejskiej 29
kwietnia br., radni przychylili się do propo-
zycji burmistrza Brzeszcz w sprawie likwida-
cji wiat handlowych przy ul. Nosala. Za ta-
kim rozwiązaniem głosowało 15 radnych, 1
był przeciw.

- Orientacyjne koszty budowy targowi-
ska przy skrzyżowaniu ulic Nosala i Ofiar
Oświęcimia wyniosłyby 29 tys. zł, zaś mie-
sięczne koszty utrzymania 1350 zł. Biorąc
pod uwagę budżet naszej gminy, uważa-
my, że byłby to wydatek bezpodstawny -
mówi burmistrz Teresa Jankowska. - Pomy-
słem do rozważenia na najbliższą przyszłość
jest budowa w tym miejscu parkingu, bo
na brak miejsc dla samochodów mieszkań-
cy też zwracają uwagę.

JaBi
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166 par obuwia letniego
i sportowego trafiło w czerwcu
do dzieci z rodzin o niskim sta-
tusie społecznym z terenu
Brzeszcz i Kęt. Pomoc przyszła
dzięki sponsorowi - firmie McAr-
thur z Zabierzowa, a zabiegali
o nią komendanci brzeszczań-
skiej i kęckiej Straży Miejskiej.

Dzięki pomocy, jaką zaofero-
wała firma McArthur, dzieci z te-
renu Starej i Nowej Kolonii otrzy-
mały 83 pary obuwia letniego i
sportowego. Drugie tyle dostali
ich rówieśnicy z Kęt. Buty McAr-
thur to jedna z najbardziej cenio-
nych i rozpoznawalnych marek
obuwia w kraju.

- Strażnicy miejscy często inter-
weniują w środowiskach ubogich
i doskonale znają występujące tam
problemy. Stąd też zrodził się po-
mysł wsparcia rodzin mieszkają-
cych w najbardziej ubogiej części
Brzeszcz: Starej i Nowej Kolonii -
mówi komendant Straży Miejskiej
Krzysztof Tokarz. - Małe dochody
w rodzinie, brak pracy, wielodziet-
ność powodują, że ci ludzie czę-
sto nie potrafią znaleźć się w spo-
łeczeństwie, a co za tym idzie

zapewnić swoim pociechom choć
w części godne warunki życia. Nie
chcemy być postrzegani tylko jako
jednostka represyjna, ale być dla
tych ludzi również partnerami. Dla-
tego cieszymy się z pozyskania
sponsora.

O tym, kto dostanie buty, wraz
z przedstawicielami Straży Miejskiej
decydowali pracownicy socjalni
Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS

dysponuje bowiem mapą zaso-
bów i potrzeb dla całej gminy, i
najlepiej zna problemy i oczekiwa-
nia mieszkańców w poszczegól-
nych jej rejonach.

                                                    EP

3 czerwca do Komisariatu Policji w Brzeszczach zgłosił się mieszka-
niec Jawiszowic Damian K., który na aukcji internetowej zakupił telefon
komórkowy marki Nokia 6230 za 255 zł. Sprzedający sprzęt Marcin R.
z Pruszkowa zamówionego towaru do dziś mu nie przysłał.

                                                  ***
5 czerwca o godz. 12.20 dyżurnego Straży Miejskiej o awanturze

domowej powiadomiła telefonicznie Joanna Z. z os. Paderewskiego.
Patrol prewencji zatrzymał w mieszkaniu nietrzeźwego Henryka Z., męża
pokrzywdzonej, który znęcał się nad nią psychicznie. Badanie stanu
trzeźwości wykazało 2.02 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.
Zatrzymany spędził noc w izbie wytrzeźwień.

                                                  ***
7 czerwca w godzinach nocnych nieznani sprawcy zniszczyli trzepak

na ul. Nowa Kolonia będący własnością wspólnoty mieszkaniowej blo-
ku nr 8. Zarząd wspólnoty straty wycenił na około 100 zł.

                                                  ***
7 czerwca w Brzeszczach na ul. Mickiewicza  kierująca samochodem

Nissan Micra 24-letnia mieszkanka Jawiszowic podczas manewru wy-
przedzania potrąciła 54-letniego rowerzystę z Jawiszowic. W wyniku
zdarzenia doznał on obrażeń ciała i pozostał na leczeniu w szpitalu.

                                                  ***
7 czerwca w Brzeszczach nieznany sprawca włamał się do sklepu

„Lux” przy ul. Nosala. Skradł alkohol, papierosy oraz artykuły spożywcze
na szkodę „Społem” PSS „Górnik” Brzeszcze. Straty wyniosły 5 tys. zł.

                                                  ***
10 czerwca w Jawiszowicach na ul. Drobniaka policjanci zatrzymali

37-letniego Jacka S. z Jawiszowic, który kierował samochodem marki
Hyundai w stanie nietrzeźwości pomimo sądownie orzeczonego zaka-
zu prowadzenia pojazdów. Badanie wykazało u delikwenta 2,89 prom.
alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugi raz, też w stanie nietrzeźwo-
ści (3,5 prom.) w ręce stróżów prawa Jacek S. wpadł 24 czerwca na ul.
Ofiar Oświęcimia.

                                                  ***
W nocy z 12 na 13 czerwca nieznani sprawcy wybili szybę w przed-

szkolu w Brzeszczach-Borze. Straty na szkodę Gminy Brzeszcze wyniosły
około 100 zł. Komenda Straży Miejskiej prowadzi czynności mające
ustalić sprawców zdarzenia.

                                                  ***
13 czerwca o godz. 17.30 funkcjonariusze Straży Miejskiej unie-

możliwili 52-letniej mieszkance Brzeszcz Zofii P. popełnienie samobój-
stwa. Kobieta w stanie dużego kryzysu emocjonalnego ostrym narzę-
dziem podcięła sobie nadgarstki w obu rękach.

                                                  ***
14 czerwca w Brzeszczach na ul. Kościuszki policjanci zatrzymali

mieszkańca Zaborza Piotra C., który dzień wcześniej skradł Mateuszowi
L. z Jawiszowic telefon komórkowy Sony Ericsson. Mienie warte 800 zł
odzyskano. W chwili zatrzymania Piotr C. był nietrzeźwy (1,64 prom.).

                                                  ***
21 czerwca w Jawiszowicach nieznany sprawca włamał się do skar-

bon kościelnych w kościele Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-
Osiedlu. Skradł z nich ok. 100 zł. Straty powstałe w wyniku włamania są
jednak zdecydowanie większe.

                                                  ***
22 czerwca w Przecieszynie na ul. Granicznej w godzinach wieczor-

nych doszło do wypadku drogowego. Nieznany motocyklista zmusił
do nagłego hamowania kierującego motocyklem marki Yamaha 24-
letniego mieszkańca Bielan, który stracił panowanie nad pojazdem i
uderzył w ogrodzenie. W wyniku zdarzenia doznał on obrażeń ciała i
pozostał na leczeniu w szpitalu.

EP

Buty dla potrzebujących

Wraz z rozpoczęciem okresu waka-
cyjnego znacznie częściej dochodzi do
niebezpiecznych zdarzeń z udziałem
dzieci i młodzieży, wynikających
głównie z zaniedbań osób dorosłych -
organizatorów wypoczynku i opiekunów.

W trosce o dzieci i młodzież prze-
bywających na półkoloniach, a także
korzystających z innych form letniego
wypoczynku Państwowa Straż Pożarna
w okresie wakacji w ramach akcji „Bez-
pieczne wakacje - otwarte strażni-
ce” zapewnia możliwość zwiedzania
jednostek ratowniczo-gaśniczych. W
czasie zwiedzania Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej Państwowej Straży Po-
żarnej w Oświęcimiu (ul. Więźniów
Oświęcimia 10) strażacy udzielą wszel-
kich informacji na temat posiadanego
sprzętu, prowadzonych działań ratow-
niczo-gaśniczych oraz profilaktyki po-
żarowej. Dla najmłodszych jest to oka-
zja przeżycia niezapomnianych wrażeń.
Zwiedzanie strażnicy PSP możliwe jest
po wcześniejszym uzgodnieniu termi-
nu wizyty.

Celem uzyskania szczegółowych
informacji opiekunowie grup powinni
wcześniej skontaktować się z Jed-
nostką Ratowniczo-Gaśniczą w Oświę-
cimiu, tel. 033 843 08 59 lub 033 843
25 85.

Zapraszamy również do odwiedze-
nia naszej strony internetowej
www.psposwiecim.pl, na której m.in.
zamieszczono „Poradnik - Bezpiecz-
ne Wakacje 2008”. W poradniku or-
ganizatorzy wypoczynku odnaleźć mogą
wiele wskazówek, w jaki sposób zapew-
nić bezpieczny wypoczynek zorganizo-
wanych grup dzieci i młodzieży.

W przypadku zainteresowania
uczestnictwem jednostek PSP i OSP
w organizowanych w okresie wakacyj-
nym imprezach prosimy o bezpośredni
kontakt z wybraną jednostką (dane te-
leadresowe dostępne są na www.pspo-
swiecim.pl).

Wszystkim korzystającym z waka-
cji życzymy udanego i bezpiecznego
wypoczynku.

kpt. Ryszard Dudek, Sekcja
ds. kontrolno-rozpoznawczych

Informacja
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90. rocznicę urodzin obchodził 10 czerwca kapitan Woj-
ska Polskiego w stanie spoczynku Antoni Pękala, prezes
brzeszczańskiego oddziału Związku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

W sam dzień urodzin - 10 czerwca - zaprosił swoich kole-
gów kombatantów, przyjaciół i władze gminy na poczęstunek
do restauracji „Słowiańska”. Były życzenia, podarunki i wspo-
mnienia.

- Zaprosiłem was, żebyście pamiętali, że mieliście w Brzesz-
czach takiego prezesa - żartował zawsze pogodny Antoni Pękala.

Z życzeniami dla szacownego jubilata od prezesów Zarządu
Głównego ZKRPiBWP w Warszawie oraz Okręgowego w Kato-
wicach przybył również ppłk Wojska Polskiego w stanie spo-
czynku Eugeniusz Jarguz.

- Jubileusz przypomina nam o wielkim udziale kolegi w
walce o odzyskanie niepodległości i suwerenności naszej Ojczy-
zny oraz długoletnią i ofiarną działalność w ruchu kombatanc-

kim - zwracał się ppłk Jarguz do Antoniego Pękali. - Na dalsze
lata życzymy ci kolego dobrego samopoczucia, pomyślności,
pogody ducha i spokoju.

Antoni Pękala urodził się 10 czerwca 1918 r. w Bulowicach.
Tam też ukończył szkołę podstawową, a potem w Bielsku-Białej
Państwową Szkołę Przemysłową o kierunku technik mechanik
zakończoną egzaminem dojrzałości. W 1937 r. wstąpił  jako
ochotnik do wojska do 5. batalionu pancernego w Krakowie.
W 1939 r. będąc w czynnej służbie wojskowej brał udział w
kampanii wojennej w rejonie Krakowa, Brzeska, Biłgoraja i To-
maszowa Lubelskiego. Służył pod dowództwem płk Jana Rze-
peckiego. Po rozbiciu jednostki przez nieprzyjaciela pod wsią
Zielona na Rzeszowszczyźnie trafił do niewoli. Z końcem 1939 r.
został zwolniony do domu. Zamieszkał w Brzeszczach u swojej
babci i jeszcze w grudniu tego roku zatrudnił się w kop. „Brzesz-
cze”, gdzie pracował do 1945 r. Był robotnikiem dołowym przy
remoncie lokomotyw, jednocześnie pomagał pracującym na
dole więźniom z KL Auschwitz, dostarczając im pożywienie. W
kopalni pracował do 1945 r. W czerwcu 1945 r. podjął pracę w
Polskich Kolejach Państwowych na różnych stanowiskach. Stam-
tąd odszedł w 1978 r. na emeryturę.

Z chwilą powstania w Brzeszczach w 1952 r. oddziału Związ-
ku Kombatantów Antoni Pękala został jego członkiem, pełniąc
funkcję wiceprezesa. Obecnie już przez dwie kadencje jest jego
prezesem. Związek liczy 151 członków, w tym czynnych jest 61, a
pozostali to podopieczni czyli głównie wdowy po zmarłych człon-
kach. Kombatanci spotykają się w swoim nowym lokum przy ul.
Mickiewicza 6 w każdy wtorek między godz. 10.00 a 12.00.

EP

Uroczyste obchody 30-lecia Zarzą-
du Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Brzeszczach odbyły się 28 czerwca
w parku miejskim przy ul. Dworcowej.

Uroczystość zaszczycili obecnością
przedstawiciele powiatowych i gminnych
władz samorządowych oraz ochotniczych
i państwowych straży pożarnych. Obecni
byli posłowie na Sejm Beata Szydło i Ja-
nusz Chwierut oraz przedstawiciele lo-
kalnych organizacji społecznych i zakła-
dów pracy.

- Gmina Brzeszcze była wte-
dy jeszcze w województwie ka-
towickim, kiedy w 1977 r. zwo-
łano pierwszy Zjazd Gminny OSP
w Brzeszczach. Wzięli w nim
udział członkowie Związku: OSP
Brzeszcze, OSP Brzeszcze-Bór,
OSP Jawiszowickie, OSP Przecie-
szyn, OSP Skidziń, OSP Zasole,
OSP Miedźna, OSP Góra, OSP Gi-
lowice i OSP Wola - przybliżał hi-
storię Oddziału Gminnego obec-
ny  prezes Władysław Drabek. -
Pierwszym prezesem Związku został Zyg-
munt Przewoźnik, a komendantem gmin-
nym Alojzy Chrostek. Kolejne zarządy
tworzyli: Zbigniew Taska (prezes) i Alojzy
Chrostek (komendant), Stanisław Zając i
Zdzisław Kopijasz, Czesław Kawa i Zdzi-
sław Kopijasz, Czesław Kawa i Władysław
Drabek. Podczas ostatniego IX Zjazdu
Związku Gminnego na stanowisko pre-
zesa wybrano Władysława Drabka, zaś
komendantem został Marek Merta.

W 30-letnim okresie działania Zarzą-
du Oddziału Gminnego odnotowano
udział jednostek z gminy Brzeszcze w
akcjach powodziowych oraz gaśniczych
w okolicy Olkusza i w Kuźni Raciborskiej,
włączenie OSP Brzeszcze i OSP Jawiszo-
wice w 1995 r. do struktur Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego, udział
dętej orkiestry strażackiej w obchodach
400-lecia stolicy, 200-lecia powstania
hymnu narodowego czy 75-lecia Związ-
ku OSP w Polsce.

- Władze samorządu gminnego
dbają o wyposażenie bojowe jednostek
- mówi Władysław Drabek. - Straże z
Brzeszcz i Jawiszowic otrzymały agregaty
pompownicze o dużej wydajności, lek-
kie samochody pożarnicze strażacy z Ja-
wiszowic, Brzeszcz, Skidzinia i Boru. Dru-
howie osiągali sukcesy w zawodach
sportowo-pożarniczych, turniejach wie-
dzy pożarniczej i w Międzynarodowych
Zawodach „Wieżowiec” w Warszawie.

Podczas uroczystości Sztandar Od-

działu Gminnego Związku OSP RP w Brzesz-
czach odznaczony został Brązowym Meda-
lem za Zasługi dla Pożarnictwa. Dekoracji
dokonał prezes Zarządu Oddz. Powiatowe-
go dh Edmund Kalfas.

Medalami, odznakami i listami po-
chwalnymi za ofiarną pracę i zaangażowa-
nie wyróżniono również druhów z gmin-
nych jednostek OSP. Uchwałą Prezydium
Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP woj. małopolskie-
go Złotym Medalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa odznaczony został dh Marek Merta,
komendant gminny ZOSP RP w Brzeszczach

i prezes OSP Brzeszcze-Bór, uchwałą Prezy-
dium Zarządu Oddz. Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Oświęcimiu odznakę „Strażak
Wzorowy” nadano dh Tadeuszowi Mo-
rończykowi, uchwałą Prezydium Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w
Brzeszczach Złotą Odznakę „Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza” otrzymali dh Marcin
Jarek i Jacek Merta, a Srebrną Odznakę Paweł
Kapica, Patryk Lisak, Kamil Mąsior, Wojciech
Mąsior i Dawid Jarzyna. Listami pochwalny-
mi zostali wyróżnieni druhowie - z OSP
Brzeszcze: Zdzisław Kopijasz, Stanisław Ko-
łodziejczyk, Stanisław Bezkorowajny, Jan
Bielenin; z OSP Brzeszcze-Bór: Władysław Ku-
bica, Sylwester Szałaśny; z OSP Jawiszowice:
Tadeusz Drabek, Jerzy Spytkowski, Michał
Korczyk, Józef Kozieł; z OSP Przecieszyn: Jan
Morończyk, Antoni Kalika, Irena Wolas, Wła-
dysława Wanicka; z OSP Skidziń: Franciszek
Szlagór, Tadeusz Widlarz, Maksymilian Za-
jąc, Eugeniusz Łysek; z OSP Zasole: Józef
Borak, Józef Chromik, Edward Dąbrowski,
Władysław Wójcik.

Po uroczystej strażackiej defiladzie na
placu ćwiczeń odbyły się III Gminne Zawody
Pożarnicze „Old Boys”. W musztrze, sztafe-
cie i w ćwiczeniu bojowym najlepiej spisała
się drużyna z Przecieszyna: Ryszard Wanicki
(dowódca), Leszek Wolas, Jan Olma, Stani-
sław Kalika, Mieczysław Jedliński, Henryk
Turek, Zdzisław Kalika, Józef Cebula, Wło-
dzimierz Śliwa. Na kolejnych miejscach upla-
sowali się strażacy z Brzeszcz, Brzeszcz-Bóru
i Skidzinia.                                                      EP

Strażackie święto w gminieZacny jubilat
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wery podarowane przez: burmistrz Brzeszcz Teresę Jankowską, Stowa-
rzyszenie Wspólnota Samorządowa i Serwis Rowerowy „Albatros”
Krzysztofa Sochy. Szczęśliwymi posiadaczami dwukołowców zostali Alicja
Korczyk i Paweł Obetkon z Brzeszcz oraz Michał Rabe z Przecieszyna.
Ufundowany przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną weekend dla
dwóch osób w dowolnym ośrodku wczasowym wylosowała Jadwiga
Bezkorowajny z Brzeszcz.

Ale nagród było jeszcze co niemiara. Ktoś z rajdu odjechał z cyfro-
wym aparatem fotograficznym, odkurzaczem, czajnikiem bezprzewo-
dowym, żelazkiem, robotem kuchennym, suszarką do włosów, nagry-
warką DVD, odtwarzaczem mp3. Inni wracali do domu z turystycznymi

walizkami na kółkach, dziecięcym fotelikiem na rower, masażerem do
ciała czy stóp, torbą na laptopa, namiotem, albo z blenderem jak 53-
letni bielszczanin Zdzisław Pindel, który w brzeszczańskim rajdzie je-
chał już czwarty raz. Wylosować też można było m.in. romantyczną
kolację we dwoje w restauracji „Rapsodia” w Oświęcimiu, usługę w
salonie fryzjerskim i kosmetycznym, kupon do sklepu meblowego, kar-
nety na siłownię, basen, do groty solnej i na kurs Oyama Karate.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Czerwiec aktywnych społeczności”
organizacje pozarządowe działające na terenie gminy prezentowały w
parku miejskim mieszkańcom swoją działalność. Stowarzyszenie „Ama-

zonki” świętowało wtedy 5. rocz-
nicę działania. Maltańska Służ-
ba Medyczna zaprezentowała
pokaz udzielania pierwszej po-
mocy, a członkinie ze Stowarzy-
szenia Przyjaciół Kaniówka czę-
stowały tradycyjnymi wypiekami
i potrawami. Oklaski za występy
zbierali zespół kabaretowy „Tę-
cza” oraz „Szalone Małolaty”,
które do parku przyjechały pro-
sto z Konina, by pochwalić się
zdobytą na Międzynarodowym
Dziecięcym Festiwalu Pieśni i Tań-
ca nagrodą.

W piątkowy wieczór na kino
plenerowe z kulturą żydowską zaprosiło mieszkańców gminy do parku
miejskiego kino „Wisła”. Widzowie obejrzeli filmy „Pociąg życia” i „Auste-
ria”. Wcześniej znakomity koncert dał krakowski zespół Max Klezmer Band.

W niedzielne przedpołudnie, czwarty raz z rzędu, przy okazji Dni
Gminy Brzeszcze Klub Honorowych Dawców Krwi przy kop. „Brzesz-
cze” zorganizował w Ośrodku Kultury akcję oddawania krwi. Na apel
odpowiedziało 27 chętnych, z czego krew oddało 20 osób, razem 9
litrów tego cennego leku. Wśród dawców było 10 kobiet i 10 męż-

(ciąg dalszy ze str. 1)

czyzn, a wśród nich burmistrz Teresa Jankowska i wikary z parafii Matki
Bożej Bolesnej ks. Łukasz Wieczorkowski. Zapotrzebowanie na czer-
wony płyn życia rokrocznie wzrasta, już 11 lipca w godz. 8.00-10.30
chętni mogą oddać krew w przychodni przy ul. Nosala.

A w godzinach południowych na stadion zjechało prawie 300 mo-
tocyklistów, którzy prezentowali swoje maszyny i uczestniczyli w kon-
kursach motocyklowych. Wieczorem zaś na życzenie fanów zagrała
gwiazda Dni Gminy Brzeszcze - zespół TSA, wybrana w ogłoszonym
przez Ośrodek Kultury plebiscycie.

Ewa Pawlusiak
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1 czerwca  Ośrodek Kultury wraz z Samo-
rządami Osiedlowymi nr 1 i nr 8 zaprosił dzieci
na obchody Dnia Dziecka. Dziecięce święto
zainaugurował wyświetlany w kinie Wisła film
„Stuart Malutki”, po projekcji którego uczest-
nicy w przebraniach bajkowych postaci udali
się ulicami miasta do parku miejskiego. Barw-
ny pochód prowadziły klauny, w rolę których
wcielili się aktorzy teatru Nicoli z Krakowa.

W parku na wszystkich czekały harce, kon-
kursy i zabawy z klaunami, w których ochoczo
brały udział nie tylko dzieci, ale także rodzice.
Przygotowane liczne konkurencje sprawno-
ściowe oraz konkursy, a wśród nich taniec z
balonem, mumia faraona, piosenki oraz na naj-
ładniejszy strój były nagradzane. Twarze i rącz-
ki dzieci zdobiono barwnymi motywami, as-

falt przed muszlą pokryły dziecięce rysunki baj-
kowych przyjaciół, a na boisku odbywały się
zabawy z kolorową chustą Klanzy. Żądni wra-
żeń mieli okazję wypróbować swoich sił ska-
cząc na batucie, zjeżdżając z zamku dmucha-
nego, jeżdżąc na quadach czy „pluskając się”
w basenie pełnym kolorowych piłeczek. Ama-
torzy słodkości mogli nasycić się watą cukrową
i słodyczami, którymi częstowali wolontariu-
sze.

W przeprowadzeniu imprezy pomocni byli
wolontariusze z Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach,
Powiatowego Zespołu nr 7 Szkół Agrotech-
nicznych i Zawodowych w Jawiszowicach i z
działającego przy Ośrodku Kultury Klubu Po-
mocna Dłoń oraz Straż Miejska.

                          ***
Na „X Jubileuszowy Gminny Dzień Dziec-

ka” 7 i 8 czerwca zaprosili dzieci Samorządy
Osiedlowe nr 4, nr 3 i nr 7 oraz świetlica OK na
os. Szymanowskiego. Impreza tradycyjnie była
dwudniowa. W pierwszym dniu na osiedlo-
wym boisku dzieciom zafundowano harce na
zamku dmuchanym, zjeżdżalni, trampolinie
oraz smaczną grochówkę. Każdy do woli mógł
uczestniczyć w zabawach i konkursach nagra-
dzanych słodkościami. Wiele emocji dostarczyły
pokazy grupy motocyklowej BBT Brzeszcze z
Pawłem Śliwą na czele, która dla miejscowej
świetlicy ufundowała DVD. Były też pokazy OSP
Brzeszcze, Klubu Oyama Karate Kick-Boxing
Mariusza Pawlusa i popisy grupy tanecznej z

Oświęcimskiego Centrum Kultury. Oblegane
było też stoisko, przy którym uczniowie z PZ nr
6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Brzeszczach prezentowali ciekawe doświadcze-
nia z fizyki i chemii oraz gry strategiczno-loso-
we z matematyki. Zainteresowaniem cieszyły
się warsztaty rzeźbiarskie, które prowadził Ro-
bert Nowak.

W drugim dniu zaproszono dzieci do stad-
niny koni państwa Zofii i Piotra Stawowych na
Nazieleńcach, gdzie odbywały się przejażdżki
konne, zabawy i gry sprawnościowe. A na ko-
niec losowano nagrody i upominki dla każde-
go uczestnika Dnia Dziecka. Każdy los wygry-
wał. Wydano 300 nagród, w tym dwie główne
- rower ufundowany przez radnych Sławomira
Drobnego i Krzysztofa Bielenina z Brzeszcz oraz
rzeźbę, którą podarował Robert Nowak.

                             ***
Dla milusińskich w Zasolu świetlica przy-

gotowała liczne zabawy oraz konkursy i kon-
kurencje sportowe z nagrodami. Wśród dziew-
czynek powodzeniem cieszyło się malowanie
twarzy. Ale największą niespodziankę wszyst-
kim sprawili strażacy z miejscowej OSP, którzy
po pokazie sprawnościowym pozwolili dzie-
ciom spróbować sił przy fachowym sprzęcie
strażackim. Na zwolenników bezpiecznej jaz-

dy czekało „miasteczko rowerowe”, które pro-
wadził dzielnicowy policji Arkadiusz Kowalik.
Na tych, których rozpierała energia, czekała
zjeżdżalnia dmuchana i batuta. Z kolei miło-
śnicy jazdy konnej mogli usiąść za wodzami
konia. Dzięki hojności sponsorów dzieci czę-
stowały się kiełbaskami, watą cukrową i słody-
czami.

                             ***
Dla dzieci z Wilczkowic i Skidzinia Dzień

Dziecka wspólnie zorganizowały miejscowe
domy ludowe. Dzieci i młodzież z podstawów-
ki zaproszono 2 czerwca do DL w Wilczkowi-

cach. Po konkursach i zabawach muzycznych
w sali tanecznej imprezę przeniesiono na świe-
że powietrze. Amatorzy piłki nożnej i siatko-
wej wyładowali energię na boiskach, a miło-
śnicy „dwóch kółek” pokonywali tor przeszkód
w miasteczku rowerowym pod okiem dzielni-
cowego policji Arkadiusza Kowalika. Jak za-
wsze nie brakowało chętnych do udziału w
konkursach artystycznych, m.in.: tańca, projek-
tanta mody, malowania twarzy, a uczniowie
klas I i II stworzyli „Plastelinowe ZOO”. Rada
Rodziców zatroszczyła się o posiłek, napoje i
słodycze, zaś nagrody zasponsorowali radny
Krzysztof Bielenin ze Skidzinia i Rada Sołecka
Wilczkowic.

Dwa dni później w DL w Skidziniu bawiły
się przedszkolaki. Dla nich organizatorzy przy-
gotowali wiele zabaw muzycznych i sporto-

wych. Dzieci uczestniczyły w „ratowaniu” pa-
pierowych żabek, „sztafecie kowbojów”,
łowieniu plastikowych rybek i konkursach
zręcznościowych. Wiele radości dostarczyły też
zabawy z klanzą. Milusińscy wracali do przed-
szkola z szerokimi uśmiechami na buziach oraz
nagrodami, które ufundowała firma Inkomet
Ertech w Skidziniu.

                             ***

W Przecieszynie „Sympatyczny Dzień Dziec-
ka” zorganizowali świetlica OK i „Huragan
Babski”. Dzieci i młodzież gimnazjalna wzięły
udział w konkurencjach sportowych, do prze-
prowadzenia których sprzętu użyczył Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1. Ale największą ra-
dość sprawiły skoki w workach, przeciąganie
liny i zabawa z Klanzą.

                            ***
W Dzień Dziecka na os. Paderewskiego na

milusińskich czekało wiele atrakcji. Były poka-
zy gaśnicze strażaków z OSP Jawiszowice, za-
mek dmuchany, pokaz mody ekologicznej oraz
miasteczko rowerowe, które zorganizował
dzielnicowy policji Wojciech Sowa. Dzieciom

Święto dzieci
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Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK

Zasole
01.07 „Dzień na sportowo”- rozgrywki na hali
oraz wyjście na basen.
02.07 Wycieczka do Leśnego Parku Niespo-
dzianek w Ustroniu.
03.07 „Opowieść o herbacie” - warsztaty etno-
logiczne w OK.
04.07 Sztafeta zręcznościowa oraz prażonki.
08.07 Zwiedzanie Studia Filmowego w Bielsku-
Białej oraz harce w Lasku Cygańskim - szcze-
góły na plakatach.
09.07 Wyjazd na basen.
10.07 Zawody sportowe; ognisko i pieczone kieł-
baski.
11.07 Wyjście nad Sołę; prażonki.

Bór
01.07 Wyjście na basen „Pod platanem” (10.00-
13.00).
02.07 Warsztaty biżuterii - koszt udziału 8 zł
(16.00-19.00).
03.07 Wyjazd do rezerwatu przyrody w Janowi-
cach - koszt udziału 2 zł.
04.07 Podsumowanie „Zielonych Wakacji z DL”
- rozdanie dyplomów, prażone; szczegóły w DL.
W dniach 07.07-18.07 DL nieczynny z powodu
urlopu. W dniach 21.07-25.07 DL czynny od
15.00 do 19.00 - z powodu urlopu. Biblioteka w
tych dniach nieczynna.

Wilczkowice
01.07 „Od ziarenka do bochenka” - warsztaty w
gospodarstwie ekologicznym w Łękawicy; w
programie: robienie masła, pieczenie razowych
ciasteczek, dojenie kozy, przejażdżka bryczką
(10.00).
02.07 „Słodki dzień” w Wilczkowicach (10.00).
03.07 „Wakacyjne spotkanie na leśnej polanie”
- wycieczka rowerowa do leśniczówki; w pro-
gramie m.in. leśne zawody, zabawy ekologicz-
ne, ognisko z kiełbaskami (10.00).
04.07 Wyjazd na basen otwarty w Czechowi-
cach-Dziedzicach (10.00).
Biblioteka zaprasza w poniedziałki, środy i
czwartki (15.00-18.00)
Z powodu urlopu pracowników w dniach 21.07
- 25.07 DL czynny w godz. 12.00-16.00; w dniach
28.07 - 08.08 DL nieczynny. W tym okresie
biblioteka nieczynna.

os. Szymanowskiego
01.07 Wyjście na basen „Pod platanem”.
02.07 Turniej tenisa stołowego dla dzieci i mło-
dzieży.
03.07 Gry i zabawy w leśniczówce, pieczenie
kiełbasek.
04.07 Wyjazd na basen odkryty w Czechowi-
cach-Dziedzicach.
W lipcu organizujemy również wycieczki piesze

i rowerowe, gry, zabawy i konkursy, rozgrywki
sportowe na boisku obok świetlicy - szczegóły
w świetlicy.
W każdą środę świetlica zaprasza dzieci na za-
jęcia plastyczne (16.00).
Klub Seniora zaprasza w każdą środę (14.00-
16.00).

os. Paderewskiego
01.07 Wyjście na basen.
02.07 Spotkanie międzyplacówkowe - zabawy
w podchody z kolegami ze świetlicy z Jawiszo-
wic.
03.07 Wyjazd do Jankowic; w programie m.in.
pogadanka ekologiczna, obserwacja żubrów.
04.07 Zajęcia na boiskach osiedlowych.
07.07 Kącik kulinarny.
08.07 Wakacje z Franklinem - zajęcia w biblio-
tece OK w Jawiszowicach.
09.07 Wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie.
10.07 Warsztaty parzenia herbaty - zajęcia w
OK.
11.07 Wyjazd do kręgielni w Woli.

Skidziń
01.07 „Od ziarenka do bochenka” - warsztaty w
gospodarstwie ekologicznym w Łękawicy; w pro-
gramie: robienie masła, pieczenie razowych cia-
steczek, dojenie kozy, przejażdżka bryczką
(10.00).
02.07 „Słodki dzień” w Wilczkowicach (10.00).
03.07 „Wakacyjne spotkanie na leśnej polanie”
- wycieczka rowerowa do leśniczówki; w pro-
gramie m.in. leśne zawody, zabawy ekologicz-
ne, ognisko z kiełbaskami (10.00).
04.07 Wyjazd na basen otwarty w Czechowi-
cach-Dziedzicach (10.00).
W środy próby i spotkania okolicznościowe ze-
społu „Skidzinianie” (18.00).
Biblioteka zaprasza w poniedziałki, wtorki i
czwartki (15.00-19.00).
Z powodu urlopu, w dniach 18.07-01.08 DL czyn-
ny w godz. 15.00-19.00. W tym okresie bibliote-
ka nieczynna.

Jawiszowice
01.07 Wyjazd na basen „Pod platanem”.
02.07 Zabawy w podchody z kolegami ze świe-
tlicy z os. Paderewskiego.
03.07 Wycieczka do Jankowic - zwiedzanie Ośrod-
ka Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie żubry”.
04.07 Stare i nowe zabawy podwórkowe.
07.07 Mini playback show.
08.07 Wyjazd na Wolę do kręgielni i na basen.
09.07 Wycieczka do Parku Miniatur w Inwał-
dzie.
10.07 Zabawy z tunelem i chustą.
11.07 „Wakacje z Franklinem” - zajęcia w bi-
bliotece w Jawiszowicach.

młodszym wolontariusz-
ki ze świetlicy osiedlowej
i Powiatowego Zespołu
nr 7 Szkół Agrotechnicz-
nych i Zawodowych w Ja-
wiszowicach malowały
dzieciom twarze, one z
kolei zaś w konkursie
plastycznym wyżywały się
kredą na asfalcie. Oble-
gany był też mikrofon, bo każdy maluch przed publicznością chciał
zaśpiewać, nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się zabawą
z Klanzą. Kto mocniejszy i zwinniejszy stawał do rywalizacji w
sztafecie sportowej, rzucie do kosza czy tarczy, biegu przełajo-
wym, albo strzelał karne do bramki.

Organizatorzy: Samorząd Osiedlowy nr 6, świetlica osiedlowa
Ośrodka Kultury przygotowali na to święto upominki i słodycze,
kiełbaski z grilla i soczki. W organizacji dziecięcej imprezy po-
mocni byli Iwona i Robert Chmielniakowie, Andrzej Żmudka i
Zbigniew Rodak.

                                                ***
W Jawiszowicach

członkowie Klubu Senio-
ra na Dzień Dziecka tra-
dycyjnie zapraszają swo-
je wnuki oraz dzieci ze
świetlicy młodzieżowej
OK w Jawiszowicach i
uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej, które
prowadzi Fundacja im.
Brata Alberta. Ale w tym
roku na wspólne świętowanie w ogrodzie siedziby Klubu przyby-
li z występem artystycznym również uczniowie z miejscowej pod-
stawówki, bywalcy szkolnej świetlicy z opiekunkami. Dla wszyst-
kich seniorzy przygotowali śniadanie z przysmaków
podarowanych przez sponsora Stanisława Śliwkę, właściciela fir-
my „Stanpol”. Był też słodki poczęstunek, paczki dla dzieci oraz
zabawy i konkursy z nagrodami.

                                                 ***
7 czerwca w Brzeszczach-Borze dzieci wraz z rodzicami święto-

wały Dzień Dziecka. Do wspólnej zabawy zaprosił Samorząd Osie-
dlowy nr 5 i Dom Ludowy. Najmłodsi szaleli na dmuchanej zjeżdżal-
ni i chętnie korzystali z
kącika makijażu, gdzie
wolontariuszki różnymi
motywami przyozdabiały
twarze. Dla nieco starszych
zaś Straż Miejska zorga-
nizowała miasteczko ro-
werowe, zwycięzców ob-
darowując nagrodami.
Duże zainteresowanie
wśród uczestników wzbudziło działo przeciwlotnicze, które zapre-
zentował 72. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej z Jednostki
Wojskowej 1691 w Oświęcimiu. Podobał się też pokaz Oyama Ka-
rate w wykonaniu podopiecznych Mariusza Pawlusa. Zabawy i kon-
kursy dla dzieci i młodzieży prowadziły Anna Marusza i Martyna
Stykowska, nagrody ufundował Samorząd Osiedlowy  nr 5, a o
słodki poczęstunek zadbały panie z KGW Bór. Podczas rodzinnego
dnia dziecka każdy mógł też spróbować szczęścia w loterii fantowej.
A w godzinach wieczornych miejscowa straż pożarna zaprosiła
mieszkańców na festyn.

                                                                                                    EP
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Ośrodek Kultury w Brzeszczach w ramach
akcji Lato w Mieście 2008 przygotował bogatą
ofertę wakacyjną dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. Proponujemy mieszkańcom gminy
uczestnictwo w imprezach plenerowych, rekre-
acyjnych, a z myślą o dzieciach i młodzieży przy-
gotowaliśmy zorganizowane formy projektów
oraz warsztatów tematycznych. Zajęcia odbywać
będą się w Ośrodku Kultury, hali sportowej, na
basenie „Pod platanem”, w świetlicach - w Ja-
wiszowicach, Zasolu, Przecieszynie, na os. Pa-
derewskiego, os. Szymanowskiego oraz w do-
mach ludowych - w Skidziniu, Wilczkowicach
i Brzeszczach-Borze.

WAKACYJNE PROJEKTY EDUKACYJNE
•Wakacyjna Sztafeta Kulturalna 2008 „Sztuka
Wokół Ziemi”
- I turnus: 30 czerwca - 4 lipca
- II turnus: 7-10 lipca
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-13
lat. Zajęcia odbywają się w godz. od 10.00 do
14.00 i  mają formę zorganizowanych zajęć tema-
tycznych związanych z plastyką, edukacją ekolo-
giczną, historią sztuki, rekreacją i rozrywką. Uczest-
nikom zajęć umożliwimy rozwijanie swoich
zainteresowań poprzez czynny udział w warszta-
tach oraz samodzielną działalność twórczą pod
okiem instruktorów z zakresu plastyki, kultury, hi-
storii sztuki. W tym roku skoncentrujemy się na
sztuce związanej z naturą, jej elementami jako
tworzywem i tematem działań artystycznych oraz
na relacjach między człowiekiem a przyrodą. W
czasie tygodniowego turnusu będziemy się wspól-
nie bawić, wyjeżdżać na wycieczki, tworzyć prace
plastyczne (collage z gazet, zielniki, gliniane na-
czynia, biżuterię, kamienne figurki, instalacje prze-
strzenne itp.) oraz zdobywać nową wiedzę z róż-
nych dziedzin.

•Kwitnące Wakacje
Tematem przewodnim tegorocznej VIII edycji jest
„Woda - żywioł i źródło życia”.
Termin: turnus I- 30.06-04.07 (dzieci w wieku od 7
do 9 lat), turnus II - 07.07-11.07 (dzieci w wieku od
10 do 13 lat). Każdy turnus liczy 20 osób.
W programie wycieczki: do oczyszczalni ścieków,
Parku Miniatur w Inwałdzie, leśniczówki, zajęcia
sportowe na basenie i w hali sportowej, warsztaty w
Ośrodku Kultury - pieczenie chleba.

•Warsztaty „Z teraźniejszości w przeszłość czyli
okiem fotoreportera poznajemy nasz region”
Dwutygodniowe warsztaty, na które składa się
część dziennikarska i historyczno-etnograficzna.
Kulminacją działań będzie wspólne stworzenie
kalendarza. Zamieszczone zostaną w nim foto-
grafie wykonane w trakcie spotkań. Ponadto zor-
ganizowana zostanie wystawa prac uczestników
zajęć.
Na zakończenie każdego turnusu odbędą się wy-
cieczki. W pierwszej kolejności młodzi ludzie udadzą

się do Cieszyna, by poznać specyfikę tego przygra-
nicznego miasta. Kończąc kolejny turnus wybiorą
się do Wygiełzowa. W tym miejscu uczestnicy po-
znają historię oraz będą mogli na własne oczy zo-
baczyć jak ludzie żyli w dawnych czasach.
Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców
naszej gminy. Zajęcia będą się odbywały przez 10
dni, od 4 do 8 sierpnia (I turnus) oraz od 11 do 14
sierpnia (II turnus). Wiek uczestników: od 10 do 13
lat. Liczba uczestników: 10 osób.

•Plener malarski
Od 22 do 24 lipca. Zajęcia malarskie pn. „Krajo-
brazy gminy Brzeszcze i okolic” dla dzieci w wieku
od 10 do 3 lat.

PROPOZYCJE KINA „WISŁA”
•Komediowe Wakacje Filmowe: 19-22 sierpnia
Warsztaty reżyserskie, podczas których uczestnicy
poznają tajniki gatunku komediowego, groteski
oraz farsy. W programie również zajęcia z ruchu
scenicznego, pantomimy oraz szybka nauka ga-
gów.

WAKACYJNA OFERTA KLUBU PIWNICA FREE
CULTURE
Klub Piwnica jest czynny codziennie od godz. 16.00
do 20.00 (za wyjątkiem dni od 7 do 20 lipca).
Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania
klubu Piwnica. Oferujemy rozgrywki w tenis stoło-
wy, piłkarzyki, dyskusje, dobrą muzykę oraz stałe
zajęcia takie jak: kółko filozoficzne (poniedziałki,
godz. 18.00), kółko gitarowe (środy, godz. 16.00),
wieczorki filmowe (czwartki, godz. 17.00).
Ponadto: 30 czerwca - turniej piłkarzyków, 1 lipca -
turniej tenisa stołowego, 12 sierpnia - obchody
Międzynarodowego Dnia Młodzieży, 18-19 sierp-
nia - wycieczka górska.
Od 2 sierpnia rusza projekt „Z mikrofonem w kul-
turę - dajmy sobie szanse”, związany z prowadze-
niem radia internetowego w klubie Piwnica.

HALA SPORTOWA
•Lato z siatkówką plażową (soboty, godz. 9.00)
- 28 czerwca - I Turniej Siatkówki Plażowej (gra
parami)
- 19 lipca - II Turniej Siatkówki Plażowej (gra para-
mi)
- sierpień - III Turniej Siatkówki Plażowej (gra czwór-
kami)
•Szkółka Pływacka (dla dzieci nie potrafiących pły-
wać)
Dwie grupy po 10 osób - lipiec (8 godzin lekcyj-
nych na basenie „Pod platanem”).
Odpłatność - 25 zł za cały kurs + bilet wstępu na
basen (płatne przy zapisach w kasie basenu).
•Sportowe wakacje w hali
Sierpień - godz. 9.00-13.00 (wstęp wolny)
- turniej piłki siatkowej, siatkarskie mixty (3 osoby -
minimum 1 dziewczyna), zawody wspinaczkowe,
turniej koszykówki (4 osoby), turniej tenisa stołowe-
go.

•Sportowe Lato Blokersów (boisko przy SP 2)
sierpień
- turniej piłki nożnej - szkoły podstawowe, gimna-
zja, szkoły średnie
- turniej streetballa - szkoły podstawowe, gimna-
zja, szkoły średnie
- turnieje sprawnościowe, drużynowe z nagrodami
- wakacyjny turniej tańca hip-hop
- przeciąganie liny

IMPREZY PLENEROWE
•12 lipca (Brzeszcze, „Pod lipkami”) - BIESIADA
z PIOSENKĄ
•02 sierpnia (park miejski przy ul. Dworcowej) -
PIKNIK RODZINNY (gry konkursy, zabawy, po-
tyczki rodzin)
•30 sierpnia (park miejski przy ul. Dworcowej) -
TRZYMAJ FORMĘ - impreza rekreacyjno-sporto-
wa. W programie: plac zdrowia i sprawności, wy-
bory Najsilniejszego Mężczyzny Gminy Brzeszcze i
Super Kobiety.

BIBLIOTEKA - WAKACJE 2008
•Biblioteka Publiczna w Jawiszowicach zapra-
sza na„Wakacje z Franklinem”. Spotkamy się 7,
8, 9 i 11 lipca w godzinach od 13.00 do 15.00 z
sympatycznym żółwiem Franklinem. Odwiedzimy
wirtualnie ojczyznę Franklina - Wielką Brytanię.
Dowiemy się jakie są jego ulubione zabytki i cieka-
we miejsca, w których lubi spędzać czas. Nie za-
braknie różnych zagadek, quizów w ojczystym języ-
ku Franklina, dzięki którym poznamy angielskie
słówka. Poznamy też kuzynów Franklina - żółwie
błotne, żółtobrzuche, czerwonolice. Stworzymy
własną historyjkę o Franklinie i przygotujemy do
niej ilustracje przy pomocy różnych technik (wyci-
nanie, klejenie, farby itp.) Będzie mnóstwo rozryw-
ki - gry planszowe, puzzle, kolorowanki, origami.
Zajęcia adresowane są do czytelników w wieku od
7 do 13 lat. Wszystkich chętnych serdecznie zapra-
szamy!
•Biblioteka Publiczna w Zasolu zaprasza dzieci w
wieku od 9 do 13 lat, które lubią gotować, na zaję-
cia z cyklu „Kulinarnie Kulturalni”. Wspólnie bę-
dziemy: poszukiwać apetycznych przepisów kulinar-
nych,  przyrządzać smakowite potrawy i je
degustować, redagować własną książkę kucharską.
Tematy spotkań: smaczne i zdrowe sałatki owoco-
we, frytki i snacki, czyli dziecięce przysmaki, moja
książka domowa - redagowanie książki kucharskiej.
Terminy spotkań: 22 lipca, 5 sierpnia, 19 sierp-
nia.
•Początek i koniec wakacji z Biblioteką Publiczną
w Brzeszczach (strażnica)
Terminy: 01-03 lipca oraz 27-28 sierpnia
Zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy: 
- lepiąc, malując i kolorując przypomnimy sobie
wiersze Brzechwy i Tuwima
- nauczymy się lepić z makaronu, składać origami,
wycinać z papieru
- młodsze dzieci będą rysować i kolorować postaci
z bajek.

Wakacje 2008 Wakacje 2008 Wakacje 2008 Wakacje 2008 Wakacje 2008 - oferta Ośrodka Kultury w Brzeszczach oferta Ośrodka Kultury w Brzeszczach oferta Ośrodka Kultury w Brzeszczach oferta Ośrodka Kultury w Brzeszczach oferta Ośrodka Kultury w Brzeszczach
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Kazimiera Sekuła miała za sobą już
53 lata życia, kiedy trafiła do pracy
w brzeszczańskim Ośrodku Kultury.
Tu realizowała swoje zainteresowa-
nia kulturalne. Założyła Klub Nie-
profesjonalnej Twórczości Literac-
kiej „Pióromanii”, organizowała
imprezy poetyckie i konkursy lite-
rackie. Gromadziła wokół siebie
młodzież i osoby w wieku dojrzałym
o podobnych zainteresowaniach.

Kazimiera Sekuła choć z wykształcenia była
księgową, nigdy z księgowością nie miała do
czynienia. Pracowała m.in. w „Ruchu” jako kio-
skarka, była dziewiarką, ale praca w kulturze
była jej najbliższa. Związała się z nią w 1985 r.
i do czasu przejścia na emeryturę organizowa-
ła imprezy poetyckie, począwszy od pisania
scenariuszy, poprzez reżyserię, scenografię, a
niejednokrotnie była nawet odtwórcą ról. Or-
ganizowała też konkursy literackie, angażując
do oceny prac znanych literatów. Gromadziła
koło siebie młodzież i ludzi dorosłych. Zmarła
w grudniu 2006 r.

Pomnikiem pracy Kazimiery Sekułowej jest
założony z jej inicjatywy w 1985 r. i istniejący do
dziś Klub Nieprofesjonalnej Twórczości Literac-
kiej „Pióromani”. Klub tętnił życiem, w oparciu
o własną poezję i wyniki konkursów poetyckich
wystawiał liczne spektakle poetyckie.

- Spektakle jakże ciekawe i piękne z uwagi
na treść i scenerię, której Kazia również była
współautorką - wspomina brzeszczańska pi-
sarka i malarka Krystyna Sobocińska, która
przez lata z Kazimierą Sekułową współpraco-
wała. - Takie efekty pracy można uzyskać tylko
wtedy, kiedy jest się zadowolonym z pracy, kie-
dy ona daje satysfakcję. A ona kochała swoją
pracę, w niej spełniało się jej romantyczne
usposobienie, jej bajkowość. Uciekała w niej
od rzeczywistości, nie zawsze szczęśliwej i po-
godnej. Życie często bywało dla niej okrutne.
Coraz częściej widać było skuloną postać w
kościele na pierwszym stopniu ołtarza, po mszy
świętej, kiedy kościół opustoszał. Nie było w
nim nikogo, tylko ona i Bóg.

Kazimiera Sekuła pochodziła z beskidzkiej
wsi Marcówka koło Wadowic, gdzie urodziła
się w 1932 r. jako najmłodsze dziecko w wie-
lodzietnej chłopskiej rodzinie, w niedostatku.
Dzieciństwo spędziła wśród rodzeństwa słu-
chając bajek i opowieści przy pasieniu krów.
W szkole średniej interesowała się literaturą,
na pamięć uczyła się wierszy naszych wiesz-
czów i sama je pisała. Po okupacji, po ukoń-
czeniu szkoły średniej w Suchej Beskidzkiej,
opuściła rodzinną wieś i rozpoczęła pracę za-

wodową koło Częstochowy. Potem pracowała
w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu i cha-
łupniczo jako dziewiarka. W latach 70., po usa-
modzielnieniu się dzieci, podjęła pracę w kio-
sku „Ruchu” w Jawiszowicach, przy Ruchu II
kop. „Brzeszcze”. Stamtąd trafiła do Ośrodka
Kultury.

- Kiedy mama pracowała w kiosku, pisała
rewelacyjne wiersze i satyry polityczne, a po-
tem wysyłała je do gazet. Oczywiście do tych,
które chciały je wydać, a takich było niewiele.
Teksty były mocne, ostre politycznie, ale od
czasu do czasu któraś gazeta odważyła się je

wydrukować - opowiada Alina Duda, córka Ka-
zimiery Sekułowej. - Wysyłała je również na
różne konkursy i zdobywała nagrody. I ciągle
szukała innej pracy. Aż kiedyś los się do niej
uśmiechnął. Na drodze zagadnęła ją pani We-
ronika Włodarczyk, która pracowała wtedy jako
instruktor w Ośrodku Kultury. Wiedziała, że
mama dobrze pisze i zachęcała ją do współpra-
cy. Mama poszła więc do ówczesnej dyrektorki
OK Anny Malinowskiej na rozmowę, a ta zapro-
ponowała jej pracę na stanowisku instruktora
kulturalno-oświatowego. Mama była w swoim
świecie. Wspólnie z Weroniką Włodarczyk i Kry-
styną Sobocińską założyły klub literacki „Pióro-
manii” i prężnie w nim działały. Ale mama bar-
dzo wiele pracy poświęcała też zbuntowanej
młodzieży, również tej z marginesu społeczne-
go. Założyła teatr poezji. Sztuki, które sama re-
żyserowała, powstawały w oparciu o teksty pi-
sane przez młodych ludzi, ale sporo też
wystawianych było tekstów Rafała Wojaczka i
Edwarda Stachury. Wierzyła w młodzież, ufała
bezgranicznie każdemu, dlatego kto tylko chciał,
znalazł w teatrze schronienie.

Kazimiera Sekuła działała w regionalnej
grupie literackiej „Gronie” w Żywcu. Była też
od 1977 r. członkiem Krajowego Stowarzysze-

nia Twórców Ludowych, a nawet w pewnym
okresie jego przewodniczącą. Pisała językiem
literackim i gwarą beskidzką. Pisała wiersze po-
ważne, głębokie w treści, na ogół z nutką go-
ryczy, ale również satyryczno-humorystyczne.
Była jedyną, uznaną w kraju osobą, która mó-
wiła i pisała czystą gwarą beskidzką.

Duże uznanie w kręgach literackich przy-
niosła jej twórczość prozatorska, o czym
świadczą liczne nagrody i wyróżnienia przyzna-
wane w dorocznym konkursie im. Jana Pocka.
W 1979 r. otrzymała pierwszą nagrodę za ga-
wędę pt. „O kowalu Małysie”, w 1980 r. wy-
różnienie za gawędę „Jak się nasa beskidzko
wieś narodziła”. W 1981 r. to znowu do niej
trafiła pierwsza nagroda za tekst „Jak święty
Onyfry Bartka rozumu i szaconku naucył”, w
rok później też pierwsza nagroda za opowia-
danie „Gasnący płomień”. W 1984 r. za opo-
wiadanie „Samo życie” została wyróżniona
drugą nagrodą, a w 1985 r. - pierwszą, za no-
welkę „Weroncyne scęście”.

Również w Wojewódzkim Przeglądzie Ga-
wędziarzy Ludowych, który odbywał się w
Ośrodku Kultury w Brzeszczach zdobyła drugą
nagrodę.

Najobszerniejszym nurtem w prozatorskiej
twórczości pani Kazimiery są opowieści osnute
na ludowych motywach regionalnych. Wynika
to ze rozumienia zadań pisarza ludowego, któ-
ry ma opisywać ginące ślady przeszłości, aby w
ten sposób zachować je dla przyszłych pokoleń.
Ważniejsze z opowiadań zostały zebrane i wyda-
ne przez Wydawnictwo Lubelskie w 1986 r. w
zbiorku pt. „Opowieści beskidzkie”.

- Mamę cechowało niesamowite poczucie
humoru, stąd chyba brały się te wszystkie
uszczypliwe, pełne humoru satyry i gawędy -
wspomina Alina Duda. - Nawet w tragicznych
sytuacjach potrafiła znaleźć śmieszny wątek,
żeby można było się uśmiechnąć, nie tylko pła-
kać, i to był jej sposób na życie. Z drugiej stro-
ny z kolei posiadała niesamowitą wyobraźnię,
która pozwalała jej zobaczyć wszędzie, wszyst-
ko, we wszystkim. Była jak cisza i burza. Kiedy
zobaczyła coś, co ją poruszyło, była w stanie
góry przenosić. Ale po tej burzy następowała
cisza. Wszystko dokoła zmęczone, wypoczywa-
ło, regenerowało siły. Ona potrzebowała ta-
kiej ciszy. Gdyby miała wybór, by realizować
marzenia, wybrałaby ciszę i spokój.

Ewa Pawlusiak

Kazimiera SekułaKazimiera SekułaKazimiera SekułaKazimiera SekułaKazimiera Sekuła
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Była jak cisza
i burza
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Czytelnicy bibliotek Ośrodka Kultury w Brzeszczach pole-
cają do przeczytania ciekawe książki.

Uwaga ciekawa książka!
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W Brzeszczach nie brakuje lu-
dzi, którzy chcą przekazywać tra-
dycję następnym pokoleniom. Do
zespołu folklorystycznego „Brzesz-
czanki”, który w przyszłym roku
obchodził będzie 25-lecie działal-
ności, ciągle wstępują nowe osoby.

- Rola artystów ludowych w prze-
kazywaniu tradycji następnym po-
koleniom jest nie do przecenienia -
mówi jedna z „Brzeszczanek” Zofia
Jania. - Trudno dziś wyobrazić sobie
święta i uroczystości gminne bez
udziału zespołów z Brzeszcz i po-
szczególnych sołectw. Lista imprez
stale się wydłuża. Od tradycyjnych i
obecnych zawsze w kalendarzu wy-
stępów dożynek, po święta pań-
stwowe i kościelne. Wtedy zespoły
mogą szerszemu gronu zaprezento-
wać efekty swojej pracy. Dla odbior-
ców są one często zaskakujące. Wy-
stępy zdumiewają bowiem wysokim
poziomem, a przecież trzeba pamię-
tać, że przygotowują je amatorzy.

„Brzeszczanki” już prawie ćwierć
wieku uczestniczą w życiu kultural-
nym gminy. Od samego początku
zespołem kieruje pani Zdzisława
Chowańcowa. W tym czasie zespół
dał ponad 180 występów. Uczestni-
czył w 26 przeglądach zespołów re-
gionalnych, aż 24 razy wracając z nich

z laurami. Wśród form artystycznych,
które prezentuje są pieśni i piosenki
regionalne oraz tzw. obrazki i gawę-
dy. Scenariusze zawsze wychodziły
spod pióra pani Zdzisławy Chowań-
cowej, a gawędami z powodzeniem
raczyła słuchaczy pani Maria Gibaso-
wa. Teraz brzeszczańską gawę-
dziarką została Zofia Jania. Ona zaję-
ła się też pisaniem scenariuszy oraz
przejęła część obowiązków związa-
nych z prowadzeniem zespołu.

Obecnie w zespole występuje 20
osób, jedne od samego początku,
inne dołączyły niedawno, jak Otylia
Tyrna, Maria Tyrna, Małgorzata Ga-
wełek, Mieczysław Gawełek, Mieczy-
sław Opaliński i Ferdynand Kaleta.
Długoletnimi członkiniami zaś są He-
lena Wójcik, Helena Bielenin, Lucy-
na Myśliwiec, Bernadeta Tyrna, Kry-
styna Saduś, Alicja Korczyk, Janina
Merta, Felicja Apryas, Cecylia Kanty-
ka, Jadwiga Bezkorowajny, Wiesła-
wa Czyżycka, Maria Gibasowa, Zofia
Jania i założycielka „Brzeszczanek”
Zdzisława Chowańcowa. Najmłod-
szymi artystami w grupie są Klaudia
Borowska i Gabriela Baraniak oraz
Michał Sporysz, który wzbogaca wy-
stępy grą na akordeonie.

„Brzeszczanki” z powodzeniem,
odnosząc liczne sukcesy, promują
gminę w całym regionie.                       EP

Mariusz Szczygieł „Gottland”
Są książki, które czyta się dla

rozrywki, są również takie, które
uczą. Do tych drugich należy zbiór
reportaży Mariusza Szczygła pt.
„Gottland”.

Historię swojego kraju znamy
lepiej lub gorzej, ale o sąsiadach (w
tym wypadku o Czechach) wiemy
niewiele lub zgoła nic. Często są to
jakieś stereotypy (typu Szwejk) lub
krzywdzące obiegowe powiedzenia.
Tymczasem książka Mariusza Szczy-
gła przybliża nam nieznane fakty,
tragiczne wydarzenia i dziejowe tra-
gedie jakie dotykały ten niewielki
liczebnie i powierzchniowo kraj.
Historia XX wieku nie obeszła się
łaskawie z tym narodem, a krzywdy

psychologicz-
ne wyrządzo-
ne społeczeń-
stwu jeszcze
teraz nie po-
zwalają cie-
szyć się Cze-
chom z odzy-
skanej wolno-
ści i demokra-
cji. Demon komunizmu w dalszym
ciągu ciąży nad ludźmi i ich postę-
powaniem.

Książkę tę czyta się z zapartym
tchem, ale również ze smutkiem.
Mam nadzieję, że zapowiadana
druga część, będzie tchnąć więk-
szym optymizmem.

Stała czytelniczka J. Łukowicz

Mateusz ma 15 lat. Nie mówi, nie słyszy i ma głęboką
wadę wzroku. Na szczęście jest uzdolniony plastycznie
i cały jego świat kręci się wokół malowania. W czerw-
cu prace Mateusza i jego kolegów można było oglądać
w Ośrodku Kultury na wystawie prac plastycznych
uczniów Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach.

Mateusz Łysoń uczniem SP Jawiszowice jest od 5 lat. Realizuje
program nauczania systemem indywidualnym, a jego nauczycielem
jest Izabella Bukowska.

- Tak się składa, że jeździmy razem do i ze szkoły, a kiedy mam
dłużej zajęcia Mateusz czeka nieraz i trzy godziny na mnie w świetlicy
i całe trzy godziny potrafi spędzić na rysowaniu, to jest jego świat -
mówi Izabella Bukowska. - Stąd też tytuł wystawy prac uczniów naszej
szkoły „Cały mój świat”. O Mateuszu pewnie wiem więcej niż jego
mama, bo - jak każde dziecko - w szkole prezentuje inne niż w domu
oblicze. Kiedy Mateusz trafił do naszej szkoły, jego pierwszym języ-
kiem w zasadzie był rysunek, bo język migowy znał w niewielkim
stopniu. Z rysunków dowiadywałam się co przeżywa, co chce wyrazić,
bo nie potrafił tego przekazać w języku migowym. Zresztą język ten

jest na tyle ubogi, że
nie wszystkie odcie-
nie emocji da się wy-
razić Siadał więc i ry-
sował, dziennie po-
trafił wykonać kilka-
naście rysunków. Ra-
zem więc uczyliśmy
się migać i rozszerzać
zasób słów. Dopiero
potem rozpoczęły się
historie z rysowaniem.

Ale Mateusz nie
tylko pani w szkole ry-

sował. Kiedy nie było mamy w domu i opiekowała się nim babcia,
rysunki się mnożyły. Raz wyrysował babci listę zakupów.

Mateusz malował już jako małe dziecko. I chociaż ma głęboką
wadę wzroku, potrafi na rysunku wychwycić każdy szczegół. Pani Iza-
bella postanowiła nie zmarnować talentu chłopca. Nawiązała kontakt
z oświęcimskimi artystami - malarzami Ewą i Witoldem Hatłas. Pod ich
skrzydła rok temu trafił Mateusz. Lekcje u artystów zasponsorował
mu ks. Czesław Chrząszcz z parafii Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowi-
cach-Osiedlu.

Artyści są przykładem świetnie funkcjonujących w społeczeństwie
niepełnosprawnych ludzi, są osobami niesłyszącymi. Oboje pięknie
malują, razem jeżdżą na plenery, a ich prace niejednokrotnie trafiały
na wystawy do Oświęcimskiego Centrum Kultury. Pani Ewa pracuje
jako bibliotekarka, jej mąż jest technikiem dentystycznym. Ona ukoń-
czyła studia plastyczne, on jest utalentowanym samoukiem.

Mateusz szybko się uczy, z miesiąca na miesiąc widać coraz lepsze
efekty. Na razie używa ołówka i suchej pasteli, ale próbował już też
akwareli. Maluje pejzaże, portrety, kwiaty, martwą naturę i architek-
turę. Twórczości Mateusza poświęcona była też wystawa w holu Gmin-
nego Zarządu Edukacji. Jego prace obejrzeć można na stronie inter-
netowej szkoły www.spjawiszowice.edu.pl

Mateusz dwa razy brał udział w organizowanym przez Ośrodek
Kultury i Radę Sołecką Jawiszowic konkursie na „Jajuszowickie Jajo i
Pawia Jawiszowickiego”. I dwa razy z rzędu jego prace zyskały uznanie
jury, które przyznało mu pierwszą i drugą nagrodę.

EP

Coraz więcej „Brzeszczanek”

Emocje wyraża w rysunku

Mateusz Łysoń (w środku) z mamą KatarzynąMateusz Łysoń (w środku) z mamą KatarzynąMateusz Łysoń (w środku) z mamą KatarzynąMateusz Łysoń (w środku) z mamą KatarzynąMateusz Łysoń (w środku) z mamą Katarzyną
(z lewej) oraz malarką Ewą Hatłas.(z lewej) oraz malarką Ewą Hatłas.(z lewej) oraz malarką Ewą Hatłas.(z lewej) oraz malarką Ewą Hatłas.(z lewej) oraz malarką Ewą Hatłas.



Odgłosy Brzeszcz • lipiec/sierpień 2008 |  21

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

Dyżury aptek
w lipcu i sierpniu

Podczas tegorocznego finału XXIX Między-
narodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki
i Tańca w Koninie „Szalone Małolaty” z Ośrod-
ka Kultury w Brzeszczach zdobyły Brązowy
Aplauz w kategorii inscenizacja taneczna.

- Poziom festiwalu jest bardzo wysoki i ciężko
jest zdobyć chociaż wyróżnienie, a co dopiero na-
grodę, dlatego tak ważny jest ten sukces dla na-
szego zespołu - mówi Jacek Kremer, instruktor i
choreograf „Szalonych Małolatów”.

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w
Koninie jest jednym z największych festiwali dzie-
cięcych w Europie. „Szalone Małolaty”, by się za-
kwalifikować musiały przejść eliminacje, które prze-
biegały w niestandardowy sposób. Należało
przesłać nagranie DVD, a specjalna komisja wyło-

niła 100 grup tanecznych, które mogły zaprezen-
tować swoje umiejętności w Koninie. „Szalone
Małolaty” już po raz czwarty pojechały do Konina
pełne nadziei i wiary, że może tym razem zostaną
docenione. I tak też się stało. Zdobyły Brązowy
Aplauz za inscenizację „Na parkiecie”, której te-
matem przewodnim był mecz koszykówki. Miesz-
kańcy Brzeszcz mogli podziwiać zwycięski układ
15 czerwca w parku miejskim podczas Czerwca
Aktywnych Społeczności.

Jacek Kremer prowadzi „Szalone Małolaty”
od 2001 r. Skład zespołu zmieniał się na prze-
strzeni lat. Obecnie instruktor naucza 20 dziew-
cząt i jednego chłopaka. W swoim dorobku „Sza-
lone Małolaty” mają już wiele wyróżnień i nagród,
m.in. w Małopolskim Przeglądzie Form Tanecz-
nych otrzymały nagrodę Supertalenty Małopolski
2008, a podczas Chrzanowskiej Lokomotywy Ar-
tystycznej pod patronatem Anny Dymnej zdobyły
pierwsze miejsce.

W Koninie „Szalone Małolaty” tańczyły w
składzie: Aneta Balcarek, Aleksandra Bromszcz,
Magdalena Ciepielowska, Paulina Faruga,
Agnieszka Furczyk, Julia Głowacz, Katarzyna Ho-
rawa, Agnieszka Kamińska, Aleksandra Karbo-
wy, Joanna Kremer, Katarzyna Kulczyk, Kamila
Magiera, Katarzyna Nycz, Michał Pańko, Elżbieta
Paryska, Anna Pastuszka, Martyna Plewniak, Syl-
wia Plewniak, Natalia Tambor, Anna Zynek,
Monika Zynek.                                                                    MB

Brązowy Aplauz
dla tancerzy

Szlakiem Ojca Świętego Jana Pawła II po-
dążała 14 czerwca 49-osobowa grupa brzesz-
czan pod opieką przewodnika ks. Aleksandra
Smarducha z parafii św. Urbana. Wycieczkę
zorganizowały Samorządy Osiedlowe nr 4 i nr
7. Trasa wiodła przez Wadowice, Kalwarię Ze-
brzydowską, Kraków, Łagiewniki, Czerną. Na
koniec wycieczkowicze zawitali jeszcze do Pa-
czółtowic, gdzie znajduje się największe w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej pole golfowe.
Jego powierzchnia sięga aż 240 hektarów.

EP

ARNIKA ul. Słowackiego 4
04.07 - 11.07
01.08 - 08.08
29.08 - 05.09
CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
25.07 - 01.08
22.08 - 29.08
SIGMA ul. Piłsudskiego 13a
11.07 - 18.07
08.08 - 15.08
SYNAPSA ul. Łokietka 39
18.07 - 25.07
15.08 - 22.08
* dyżur nocny trwa od godz. 20.00 do 8.00
dnia następnego.

11 czerwca w Ośrodku Kultury, podczas
wernisażu wystawy prac nadesłanych na kon-
kurs „Świat dziecka” w kategoriach fotogra-
fia i plastyka, laureatom wręczono nagrody.

Konkurs skierowany był do wszystkich
mieszkańców gminy Brzeszcze. Prace nadesłało
35 osób. Uczestnicy to uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjów, ale również i osoby doro-
słe.

 - Tematem konkursu było przedstawienie
autorskiego portretu z życia dziecka, jego szczę-
śliwych i twórczych chwil we współczesnym
świecie - mówi Anna Jakubowska, przewodni-
cząca jury konkursu. - Każdy uczestnik mógł
dostarczyć dowolną ilość prac, ale ocenie pod-
legała tylko jedna, najlepsza praca autora.

Spośród 230 prac, bo aż tyle ich wpłynęło,
niełatwo było wybrać najlepsze. Zdecydowanie
większym powodzeniem cieszył się konkurs fo-
tograficzny.

Komisja konkursowa oceniając prace bra-
ła pod uwagę jakość artystyczną wykonanej
pracy, oryginalność pomysłu, ogólne wraże-
nie artystyczne oraz materiały i technikę wyko-
nania.

W kategorii fotografia - wśród gimnazjali-
stów - pierwsze miejsce zajęła praca Marii Mi-
kołajek, drugie Marcina Korczyka, trzecie Anny
Gibas. Wyróżnienia otrzymali Angelika Szarek i
Patrycja Pest. Wśród dorosłych pierwszą nagro-
dę zdobyła praca Marty Sobocińskiej, kolejne
Katarzyny Wójcik, Janusza Młyńskiego i Bożeny
Wrony. Na wyróżnienia zasłużyli Maria Firga-

nek, Anna Wątor, Weronika Włodarczyk, An-
drzej Madej i Mariola Galas.

W kategorii plastyka wyróżniono prace
uczennic szkoły podstawowej Barbary Jawor i
Anny Jarek. Wśród dorosłych zaś jury najwyżej
oceniło prace Rafała Pędziwiatra, Przemysława

Micora, Karoliny Przeczek i Andrzeja Madeja.
Wyróżnienia zaś otrzymali Krystyna Blamek,
Agnieszka Augustyniak, Janusz Liptak, Izabela
Uchyła i Wioletta Węgrzyn.

Nagrodami w konkursie były książki, zesta-
wy plastyczne i albumy na zdjęcia.

EP

Świat dziecka

Na papieskim szlaku

Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach organi-
zuje półkolonie pływacko-językowe dla dzieci w
wieku 8-12 lat.
I turnus - termin: 14-26 lipca 2008 r.
Miejsce: Przedszkole nr 3 „Żyrafa” w Brzeszczach,
ul. Kazimierza Wielkiego 38 (osiedle);
II turnus - termin: 01-14 sierpnia 2008 r.
Miejsce: Przedszkole nr 4 „Pod Tęczą” w Jawiszowi-
cach, ul. Gałczyńskiego 1.
Koszt uczestnictwa dziecka: 75 zł.
Zapisy w sekretariacie Gminnego Zarządu Edukacji
w Brzeszczach, ul. Kosynierów 8 (budynek starego
Urzędu Gminy)

Dyrektor Gminnego Zarządu Edukacji
w Brzeszczach Bożena Sobocińska

Ogłoszenie
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Nasze tematyReklama

Jawiszowice, ul. Przeczna 16

Kancelaria Radcy Prawnego

Józef Juras

Czynne:
Poniedziałek: godz. 18.00 - 20.00
Środa: godz. 16.00 -     18.00
lub w umówionym terminie
Tel. 603-959-032
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Reklama

Z piaskowca, marmuru, granitu, kafli, płyty
i cegły.
Wkłady: elektryczne, z płaszczem wodnym
i powietrznym, rozprowadzanie ciepłego po-
wietrza, doradztwo na miejscu, wzory wybra-
ne oraz indywidualne (projekt gratis)

Kraj & StylKominki

kom. 0 601 478 935
(0 32) 210 93 10 po 16.00
(0 33) 843 15 35

Szybko, solidnie,Szybko, solidnie,Szybko, solidnie,Szybko, solidnie,Szybko, solidnie,
za rozsądną cenę!za rozsądną cenę!za rozsądną cenę!za rozsądną cenę!za rozsądną cenę!
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Reklama

Informacje: tel. 032 210 92 77

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„ZASOLE” zaprasza do korzystania ze swo-

ich usług. Porady lekarskie udzielane
są bezpłatnie w ramach kontraktu

z Narodowym Funduszem Zdrowia.

•Poradnia Ogólna dla Dorosłych:
- lek. Marta Wojdyło - specjalista chorób płuc
- lek. med. Dariusz Klimek - specjalista chorób
wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
- dr n. med. Urszula Łatka - lekarz chorób we-
wnętrznych
•Poradnia dla Dzieci:
- lek. med. pediatra Barbara Hodur
- lek. med. pediatra Adam Kucharski
Poradnia realizuje program obowiązkowych
szczepień dzieci.

Lekarze specjaliści pracujący w przychodni to:
- dr n. med. Urszula Łatka - specjalista reuma-
tolog.
- lek. med. Tomasz Perek - specjalista neurolog
- dr. n. med. Jadwiga Czernek-Bruzgielewicz -
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista
diabetolog
Już wkrótce w przychodni rozpocznie pracę le-
karz okulista.

NZOZ „Zasole” wykonuje:
•pełny zakres badań analitycznych krwi i moczu
•badania EKG
•pełny zakres badań ultrasonograficznych (USG):
- tarczycy,
- węzłów chłonnych,
- ślinianek,
- gruczołów sutkowych,
- narządów jamy brzusznej,
- prostaty przez powłoki brzuszne,
- stawów kolanowych, łokciowych,
- ręki i stopy,
- mięśni.

PRZYJDŹ, SPRAWDŹ!
Nie musisz czekać w kolejce do lekarza!



Odgłosy Brzeszcz • lipiec/sierpień 2008 |  25

ZAKŁAD TELEWIZYJNY
inż. Piotr Pajkert

wykonuje na terenie od Brzeszcz do Czechowic
naprawy domowe wszystkich typów:

  - telewizorów
  - tunerów satelitarnych
  - monitorów komputerowych oraz przestrojeń fonii

* dojazd 10,00 zł.
Zakład mieści się w Czechowicach-Dziedzicach przy

ul. Klasztornej 24/22
www.tvnaprawy.prv.pl

tel. 215-39-14,kom. 0-603-877-520

Reklama
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Sport

21 czerwca w ramach Dni Gminy Brzeszcze
w Ośrodku Kultury rozegrano Turniej Par Bry-
dża Sportowego o Puchar Burmistrza Brzeszcz.
W zawodach wystartowało 16 par z południa
Polski. I miejsce wywalczyła para Marian Wro-
na i Jan Wróbel z Oświęcimia. II miejsce zajęli
Jacek Szczerbowski (Jawiszowice) i Krzysztof
Momot (Oświęcim), zaś trzecie Jerzy Hutny i
Antoni Tomala z Brzeszcz. Nagrody dla najlep-
szych ufundował Związek Zawodowy „Kadra”
przy KWK „Brzeszcze”, Ośrodek Kultury oraz
hurtownia „Winkom”.                                    jack

W gminnych mistrzostwach pływackich
szkół podstawowych i gimnazjalnych, które
13 czerwca odbywały się na basenie „Pod
platanem” wzięło udział około 100 zawod-
ników. Zawody rozegrano w 6 kategoriach.

W kategorii dziewcząt klas 1-3 szkół pod-
stawowych na dystansie 25 m najlepszą za-
wodniczką okazała się Olga Sobczak (SP 1
Brzeszcze), zaś wśród chłopców Bartosz Frą-
czek (ZSP Przecieszyn). Oboje triumfowali za-
równo w pływaniu stylem grzbietowym, jak i
stylem dowolnym.

W kategorii dziewcząt klas 4-6 szkół pod-
stawowych 25 m stylem motylkowym najszyb-
ciej przepłynęła Kinga Bylica (SP 2 Brzeszcze),
zaś z dystansem 50 m najlepiej poradziły so-
bie: Karolina Gibas - stylem grzbietowym (SP 1
Brzeszcze), Natalia Śliwka - stylem klasycznym
(SP 1 Brzeszcze) i Iza Bocheńska - stylem do-
wolnym (SP 1 Brzeszcze).

Wśród chłopców klas 4-6 zwycięstwo na
dystansie 25 m stylem motylkowym odniósł
Jakub Kulka (SP 1 Brzeszcze). Dystans 50 m
stylem klasycznym, jako pierwszy pokonał Szy-
mon Żurek (SP Skidziń), stylem grzbietowym -
Maciej Michalak (SP Jawiszowice), a stylem
dowolnym Mateusz Saduś (SP 1 Brzeszcze).

Podczas zawodów wyłoniono też najlep-
szych pływaków wśród gimnazjalistów. Joan-
na Łapińska uzyskała najlepszy wynik na dy-
stansie 50 m stylem klasycznym. Ten sam
dystans, ale stylem dowolnym jako pierwsza
pokonała Martyna Matusz. Damian Pokrywka
wygrał konkurencję na 50 m stylem klasycz-
nym, a Wojciech Mazgaj 50 m stylem dowol-
nym i grzbietowym.

Mistrzostwa w pływaniu tradycyjnie zorga-
nizował Uczniowski Klub Sportowy Gminy
Brzeszcze i Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

EP

Pływają najlepiej

Zakończył się sezon 2007/2008 w oświę-
cimskiej A-klasie. W przyszłym sezonie naszą
gminę w tej klasie rozgrywkowej dalej będą re-
prezentować trzy drużyny.

LKS Skidziń podobnie jak przed rokiem zajął
drugie miejsce w tabeli. Tym razem walkę o awans
do okręgówki skidzinianie przegrali z Unią Oświę-
cim, tracąc do niej na koniec sezonu 6 punktów.
Wiosną piłkarze ze Skidzinia prezentowali się le-
piej niż jesienią, ale w bezpośrednim
pojedynku z Unią znowu byli gorsi.
Mimo to do końca walczyli o utrzyma-
nie drugiego miejsca, bo była nadzie-
ja, że i to miejsce pozwoli awansować.

- Nie ma się co łudzić, na 99 proc.
zagramy w A-klasie, no chyba, że jakaś
drużyna nie zgłosi się do rozgrywek w
wyższej lidze - mówi Mariusz Moroń-
czyk, prezes LKS Skidziń. - Szkoda, że
nie wygraliśmy ligi, ale nie będziemy
rozdzierać szat. Jako zarząd klubu
możemy być spokojni, bo zrobiliśmy
wszystko, co się dało, kompletując cie-
kawą drużynę. Nie pozostaje nam nic
innego jak jeszcze raz powalczyć o
awans. Na pewno na stanowisku tre-
nera pozostanie Grzegorz Niemiec.

Bardzo dobrze wiosną spisywali się piłkarze
LKS-u Jawiszowice, odnosząc siedem zwycięstw,
dwa remisy i cztery porażki. Ostatecznie z 35 punk-
tami na koncie jawiszowianie skończyli sezon na
8. miejscu. Gdyby nie fatalna gra jesienią, mogło
być znacznie lepiej.

- W tabeli rundy wiosennej zajęliśmy szóste
miejsce - mówi Jan Sporysz, trener LKS Jawiszowi-
ce. - Skąd ta poprawa w porównaniu z jesienią?
Do zespołu wrócili doświadczeni Wojtek Jarosz i
Wojtek Włodarczyk. Świetnie wprowadzili się do
drużyny juniorzy - Dawid i Wojtek Kubicowie czy
Bartek Michalik. W przerwie pomiędzy rundami
rozegraliśmy dużo sparingów i młodzież mogła
się ogrywać, co zaprocentowało na wiosnę. Bar-
dzo dobrze graliśmy w obronie. W całej lidze tyl-

Cała trójka
w jednej lidze

ko Unia Oświęcim straciła mniej bramek od nas.
Wyniki jawiszowian są tym bardziej warte przy-

klaśnięcia, że pod koniec sezonu spadła na nich
plaga kontuzji. Trener Sporysz nie mógł korzystać
m.in. z Pawła Jończyka, Wojciecha Włodarczyka,
Łukasza Włodarskego, Dawida Kubicy czy Zdzi-
sława Zająca.

- W ostatnich meczach miałem ból głowy, żeby
zmontować gotową do gry jedenastkę - mówi
Jan Sporysz. - Umówiłem się z działaczami, że po-
prowadzę drużynę w kolejnym sezonie. Rewolu-
cji w składzie nie będzie, ale są luki, które trzeba
uzupełnić. Potrzebujemy co najmniej jednego
napastnika i pomocnika.

Miejsce w A-klasie uratował LKS Przecieszyn.
Cztery zwycięstwa i jeden remis przy ośmiu poraż-

kach na wiosnę pozwoliły na utrzymanie. Z 21
punktami na koncie przecieszynianie zajęli 12.
miejsce w tabeli. Za plecami pozostawili LKS Bu-
lowice i Sygnał Włosienicę.

- Chodziło o utrzymanie i to udało się osiągnąć
- mówi Ryszard Włodarczyk, trener LKS Przecieszyn.
- Początek rundy był trudny, nie omijały nas kontu-
zje, ale później było już lepiej. Niezły poziom pre-
zentowaliśmy w meczach z Rajskiem, Zatorem i
Włosienicą, notując serię trzech zwycięstw z rzędu.
Chcę zostać w klubie, ale dużo będzie zależało od
tego jaką kadrą będę dysponował. Kilku podsta-
wowych piłkarzy ma propozycje gry w klubach z
wyższych lig. Trzeba też rozwiązać pewne proble-
my organizacyjno-finansowe. Chłopcy mówili mi,
że nie zamierzają już dłużej dokładać do gry w klu-
bie.

JaBi

Piłkarze ze Skidzinia (na zdj. Adam Nowak) znowu skończyliPiłkarze ze Skidzinia (na zdj. Adam Nowak) znowu skończyliPiłkarze ze Skidzinia (na zdj. Adam Nowak) znowu skończyliPiłkarze ze Skidzinia (na zdj. Adam Nowak) znowu skończyliPiłkarze ze Skidzinia (na zdj. Adam Nowak) znowu skończyli
sezon tylko na drugim miejscu.sezon tylko na drugim miejscu.sezon tylko na drugim miejscu.sezon tylko na drugim miejscu.sezon tylko na drugim miejscu.
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Druga edycja piłkarskiego
Turnieju Młodego Wiślaka zgro-
madziła jeszcze więcej uczestni-
ków niż ubiegłoroczna. Młodzi
piłkarze rywalizowali ze sobą 31
maja z okazji Dnia Dziecka na sta-
dionie Górnika Brzeszcze.

Do turnieju organizowanego
przez Fan Klub TS Wisła Kraków
„Brzeszcze” i Ośrodek Kultury przy-
stąpiły 23 tzw. dzikie drużyny. Do
znanych z ubiegłorocznych zmagań
ekip z Brzeszcz, Jawiszowic, Rajska
i Oświęcimia dołączyły drużyny z
Zatora i Osieka. Rywalizacja toczyła
się w dwóch kategoriach wieko-
wych: 10-13 lat oraz 14-16 lat.

Po fazie grupowej w półfina-
łach w kategorii młodszej zmierzy-
ły się Górnik Brzeszcze i LKS Osiek
(0:0, karne 5:4) oraz Zatorzanka
Zator i Unia Oświęcim (1:2). Finał
miał bardzo emocjonujący prze-
bieg. Po regulaminowym czasie gry
Górnik Brzeszcze remisował z Unią
Oświęcim 1:1. Jeszcze więcej emo-
cji było w serii rzutów karnych.
Ostatecznie lepiej jedenastki wyko-
nywali młodzi piłkarze Unii wygry-
wając 8:7. W meczu o trzecie miej-
sce LKS Osiek pokonał Zatorzankę
Zator 1:0.

W grupie starszej rywalizacja
play-off rozpoczęła się od ćwierćfi-
nałów. W półfinałach naprzeciwko
siebie stanęli Gacki i Obcy (3:0) oraz
Zatorzanka i Falcony (0:0, karne 4:3).
Finał w tej kategorii wiekowej był
równie zacięty. Minimalne lepsza
okazała się Zatorzanka pokonując
Gacków 1:0. W meczu o trzecie miej-
sce Obcy pokonali ubiegłorocznych
zwycięzców Falcony 3:0.

Piłkarze rywalizujący w Turnie-
ju Młodego Wiślaka na obiektach
brzeszczańskiego Górnika choć po

części mogli poczuć atmosferę sta-
dionu Wisły Kraków. Do Brzeszcz
zawitał bowiem - prosto spod Wa-
welu - Smok Wawelski, maskotka
krakowskiego klubu. To on wraz
dyrektor Ośrodka Kultury Małgo-
rzatą Wójcik wręczał zwycięzcom
okolicznościowe puchary. Jednak
największą atrakcją dla finalistów
turnieju będzie wyjazd na któryś z
meczów Wisły Kraków w zbliżają-
cym się sezonie. Rozdano też indy-
widualne wyróżnienia. Królem
strzelców turnieju został Damian
Ochman, zdobywca 22 bramek.
Najlepszym bramkarzem turnieju
wybrano Mateusza Momota, zaś
nagrodę dla najmłodszego uczest-
nika turnieju - koszulkę Wisły Kra-
ków z podpisami zawodników -
wręczono Filipowi Obłąkowi.

Wszyscy uczestnicy turnieju lo-
sowali dla siebie symboliczne pa-
miątki - gadżety krakowskiej Wisły:
koszulki, breloczki, czapeczki,
smyczki, kubki, kalendarze, plakaty
czy szaliki. Organizatorzy nie zapo-
mnieli też o posiłku dla rywalizują-
cych dzieci i młodzieży. Serwowano
dla nich kiełbaski z grilla.

- Cieszymy się, że nasz turniej
staje się coraz bardziej popularny i
nabiera większego rozmachu -
mówi Łukasz Widuch z brzeszczań-
skiego Fan Klubu Wisły Kraków. -
Udowadniamy tym samym, że ki-
bic piłkarski potrafi zdobyć się na
pozytywne działania również poza
stadionem swojego ukochanego
klubu. A dla młodych piłkarzy taka
rywalizacja to kolejna szansa na szli-
fowanie piłkarskich umiejętności
oraz zaprezentowania swojego ta-
lentu. Być może, któryś z tych pił-
karzy kiedyś założy koszulkę z białą
gwiazdą na piersi.

JaBi

Sponsorzy Turnieju Młodego Wiślaka: Bosch Serwis - Marcin Kozieł,
Krioni - Marcin Bisaga, Red Hause - Mariusz Kapała, Kordonek - Artur i Monika
Rydz, Everest - Wojciech Gryłko, Krzysztof Papuga, „Wyrobek” S.C. - Marianna
Wyrobek, Agnieszka Łukowicz, Abrys - Robert Pest, Mix-Bud - Krzysztof Walus,
Dariusz Płonka, Usługi Remontowo-Budowlane - Krzysztof Jarosz, Biuro Kredyto-
we - Szymon Cetnarski, Wikbud - Krzysztof Babiuch, Krzysztof Żmudka, Zakład
Pogrzebowy - Danuta Szymla-Harmata, Krajniewscy - Usługi Remontowo-Bu-
dowlane, Auto Serwis - Zygmunt Krasoń, Majka - Maria Kozieł, Bor-Pol - Jan
Wilk, Maxy Katowice, Notis - Grzegorz Wnęk, Combikol - Katarzyna i Piotr Kolon-
ko, Auto-Szkoła - Marcin Nikiel, Profesjonal-Bud - Tomasz Szczerbowski, Gry-
mas Oświęcim - Stanisław Chowaniec, Mirko - Mirosław Gajda, Geo-Bud - Zofia
Pawela, Bank Spółdzielczy w Miedźnej oddz. Brzeszcze, Sylwana - Aneta i Piotr
Zającowie, Wisła Kraków SSA.

W blasku białej gwiazdy

Fot. Krykiet
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